
ЈП „Предузеће за развој, урбанизам и  

изградњу општине Књажевац“ Књажевац 

Кеј Димитрија Туцовић бр. 30. 

Број: 180/1-18 

Дана: 09.07.2018. године 

К њ а ж е в а ц 

 

 

        На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', број 124/2012, 

14/2015 и 68/2015) и упутства понуђачима како да сачине понуду из конкурсне 

документације број 155/2-18 од 21.06.2018. године, Комисија за јавну набавку припремила 

је 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

за јавну набавку радова у отвореном поступку, ЈН бр. 404/1-29/2018-02, 

-Уређење спомен парка- 

 

на писмени захтев заинтересованог лица, упућеног путем електронске поште дана 

06.07.2018. године у 12,12 часова 
 

Питања заинтересованог  лица: 

 

У конкурсној документацији предметне јавне набавке наводи се: 

 

4) УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76 ЗЈН И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ПОНУЂАЧА 

4.1. Обавезни услови из члана 75. Закона о јавним набавкама и начин како се доказују 

4) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 

јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.  

Доказ: Фотокопија дозволе надлежног органа 

 

Питање број 1: 

Предмером и предрачуном радова предвиђене су позиције: 

Геодетско снимање и нивелација површина, одржавање премера за све време извођења 

радова. Урадити геодетски снимак пре почетка радова (постојеће стање) и по завршетку 

радова, потребно је израдити геодетски снимак изведеног стања.  

Питање број 1: Да ли је потребно уз понуду доставити: Фотокопију лиценце за рад са 

Решењем РГЗ РС ? 

 

4.2 Додатни услови из члана 76 Закона о јавним набавкама и начин како се доказују 

1) да има довољан кадровски капацитет, односно (за извођење грађевинских радова) 

минимум једног дипломираног грађевинског инжењера са лиценцом 410 или 412, (за 

извођење радова на хидротехничким инсталацијама) минимум једног дипломираног 

грађевинског инжењера са лиценцом 410 или 413 или 414 и (за извођење радова на 

електроенергеским инсталацијама) минимум једног дипломираног инжењера 



електротехнике са лиценцом 450, који ће од стране понуђача бити одређени за одговорне 

извођаче радова. Одговорни извођач радова може бити у радном односу или ангажован 

уговором .  

Питање број 2: Предмером и предрачуном радова нису предвиђени радови на 

хидротехничким инсталацијама и електроенергетским инсталацијама. Који је разлог 

достављања наведених лиценци и ангажовање инжењера који поседују тражене лиценце? 

 

Такође се наводи: 

Напомена: Понуђач који учествује у поступку не може бити у стечају нити над њим може 

бити покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни 

поступак. 

Питање број 3: Који документ је потребно доставити као доказ за услов наведен у 

напомени? 

  

Одговори Комисије: 

1. У понуди није потребно доставити фотокопију лиценце за рад са Решењем РГЗ РС а из 
разлога што геодетске услуге нису предмет јавне набавке,  њихова учешће у процењеној 
вредности јавне набавке је скоро па занемарљиво и користиће се само за потребе 
наручиоца.  

2. У понуди није потребно доставити фотокопије лиценце и доказа о ангажовању 
грађевинског инжењера са лиценцом 413 или 414, као ни за инжењера електротехнике са 
лиценцом 450, па ће у складу са тим бити измењена конкурсна документација. 

3. У понуди није потребно достављати доказ о не покретању и вођењу стечајног или 
ликвидационог поступка јер је тај податак јавно доступан на интернет страници АПР-а. 

Комисија за спровођење предметне јавне набавке 

 

Објавити на:  

- Порталу јавних набавки 

- интернет страници наручиоца 1 (www.knjazevac.rs) 

 


