
 
 

 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012,  14/2015 и 

68/2015) Комисија за јавну набавку – пројектно техничка документација за реконструкцију 

болнице, бр. ЈН 14/2018 доставља 

 

 

 

 

 

Одговор на захтев за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације 

 

Питање 1: 

 

Поштовани,  

Молимо Вас да нам појасните која је лиценца ПО1? 

  

 2.2 Да понуђач (односно носилац посла у случају подношења заједничке понуде ) као правно лице 

поседује велику лиценцу ПО1 за конструкцију, издату од стране Министарства грађевине, саобраћаја 

и инфраструктуре. Доказ: Копија тражене велике лиценце 

 

Питање 2: 

 

Поштовани,  

У додатним условима тражите да понуђач поседује велику лиценцу ПО1 за конструкције. 

  

Молим Вас да тачно дефинишете тражену лиценцу, тј.тачан назив лиценце са образложењем због 

чега се тражи велика лиценца код предметног посла. 

 

Одговор Наручиоца: 

 

Како је Наручилац добио у кратком временском периоду два захтева за појашњењем конкурсне 

документације и како су оба захтева слична по својој природи, тако ће Комисија Наручиоца у овом 

одговору дати обједињен одговор. 

Правилником о начину, поступку и садржини података за утврђивање испуњености услова за 

издавање лиценце за израду техничке документације и лиценце за грађење објеката за које 

грађевинску дозволу издаје министарство, односно аутономна покрајина, као и о условима за 

одузимање тих лиценци предвиђен је поступак издавања лиценци, односно поступак за утврђивање 

испуњености услова за издавање лиценце за израду техничке документације и лиценце за грађење 

објеката. 

П01 лиценца је лиценца коју издаје Министарство грађевине, саобраћаја и инфраструктуре и иста 

може бити издата само привредном друштву, односно другом правном лицу уколико има најмање 

запослених са пуним радним временом и одговараућом лиценцом  онолико колико се Правилником 

захтева. У конкретном случају, односно за П01 лиценцу, Правилником је предвиђено да привредно 

друштво, да би добило предметну лиценцу, мора да има најмање два запослена са пуним радним 

временом и са лиценцом 310 (одговорни пројектант грађевинских конструкција објеката високо, 

нискоградље и хидроградње) за добијање предметне лиценце. Такође, омогућено да је привредно 

друштво добије лиценцу П01 уколико има најмање два запослена са лиценцом 313 или 314, или једно 
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лице са лиценцом 313 и једно лице са линценом 314. 

Како којим случајем не би ограничили конкуренцију и омогућили једнакост понуђача, што је једно 

од основних начела Закона о јавним набавкама, тако је Комисија Наручиоца одлучила да измени 

конкурсну документацију у делу пословног капацитета који понуђач мора да испуни, и то тако што 

ће одредити да је понуђач у обавези да (односно неко из групе понуђача у случају подношења 

заједничке понуде) поседује једну од лиценци за израду техничке документације конструкцију и то 

једну од следећих: П010Г1, П020Г1, П021Г1, П030Г1, П040Г1, П201Г1, П202Г1, П203Г1, П204Г1, 

П093Г1, П050Г1, П051Г1, П052Г1, П053Г1, П111Г1, П120Г1, П121Г1, П122Г1, П132Г1, П133Г1, 

П142Г1, П143Г1, П144Г1, П170Г1, П180Г1, П190Г1 или П191Г1. 

 

Како се ради о набавци израде пројектно техничке документације за реконструкцију болнице која се 

налази на 6 катастарских парцела и како је у питању површина од 23.663m
2
 која мора да буде 

обухваћена пројектно техничком документацијом, тако је Комисија Наручиоца одредила горе 

наведени пословни капацитет.  
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Напомена: Овај документ са логом наручиоца пуноважан је без печата и потписа 


