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 На основу члана 63 став 3 Закона о јавним набавкама, а по Захтеву за додатним 

информацијама конкурсне документације број 287/3-P, од 30.12.2015. године, достављеног од 

стране заинтересованог лица, којим тражи додатне информације у вези са припремањем понуде, 

по позиву који је објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 

30.12.2015. године, за јавну набавку услуга мале вредности: Стручни надзор на извођењу радова 

за ШГ „Нови Сад“ за 2015. годину, дају се 

 

 I додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде за јавну 

набавку Стручни надзор на извођењу радова за ШГ „Нови Сад“ за 2015. годину. 

 

1. У захтеву је тражена информација, односно појашњење у којој 

заинтересовано лице тражи да се поред линцеце 310, која је захтевана у 

конкурсној документацији бр. 287/3-П, захтева и лиценца 311, јер како се 

наводи, њено не признавање, крши одредбе члана 10. Закона о јавним 

набавкама. 

 

 Одговор је: 

  

 Наручилац у Конкурсној документацији бр. 287/3-П. од 30.12.2015. године, на 

страни 8, захтева линценце 300, 310, 400, 410 и 350, те сматра да лиценце које су тражене, 

покривају планиране радове, које Наручилац захтева у својој конкурсној документацији. 

Набрајањем овако широке листе лиценци, Наручилац нема потребу за проширивањем 

исте, јер и сама лиценца 310, обухвата одговорног пројектанта грађевинских 

конструкција објеката вискоградње, нискоградње и хидроградње, док је лиценца 311, 

много уже постављена и обухвата одговорног пројектанта грађевинских конструкција 

објеката високоградње. 

Наручилац не крши одредбе члана 10. ЗЈН, јер је постављањем довољног броја лиценци 

омогућио конкуренцију, али исто то са друге стране не значи да има обавезу да услове за 

учествовање у поступку, као и техничке спецификације дефинише на начин који 

омогућава сваком заинтересованом лицу да учествује у поступку јавне набавке ( из 

решења Републичке комисије бр. 4-00-1197/2015 од 27.05.2015. год.).   

  

 

 

 

ДОСТАВИТИ: 

 

- На Порталу јавних набавки 

- Интернет страници Наручиоца 

- члановима комисије 

- архиви 
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