
 
 

 

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

68/2015 – у даљем тексту: Закон / Закон о јавним набавкама) Комисија за јавну набавку – 

пројектно техничка докементација за реконструкцију болнице, бр. ЈН 14/2018 доставља 

 

 

 

Одговор на захтев за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације 
 

 

 

 

Питање 1: 

 

Да ли се предвиђа, да за било који објекат који је обухваћен пројектним задатком, грађевинску 

дозволу издаје аутономна покрајина на основу члана 133. Закона о планирању и изградњи? 

 

Одговор на питање бр. 1: 

 

За све објекте обухваћене пројектним задатком, а за које је потребо прибављање Грађевинске 

дозволе ради реконструкције болнице, Грађевинску дозволу издаје Градска Управа Кикинда.  

 

 

Питање 2: 

 

Уколико грађевинску дозволу издаје аутономна покрајина молим Вас да тачно дефинишете у 

пројектном задатку за који се објекат то односи и тачно дефинишите коју велику лиценцу треба 

понуђач да поседује. 

 

У првом распису сте тражили велику лиценцу П01 за конструкције што је: 

П010Г1 што се односи на високе бране и акумулације напуњене водом,јаловином или пепелом за 

које је  прописано техничко осматрање 

У потпуности је ван икакве логичке везе са пројектним задатком што је у потпуности супротно члану 

76 став 6. 

Након измене сте додали следеће велике лиценце 

П020Г1  пројекти грађевинских конструкција за нуклеарне објекте и друге објекте који служе за 

производњу нуклеарног горива, радиоизотопа, озрачивања, ускладиштење радиоактивних сировина и 

отпадних материја за научно-истраживачке сврхе (П020Г1): најмање два лица са лиценцом 310 

(одговорни пројектант грађевинских конструкција објеката високоградње, нискоградње и 

хидроградње)  

 

П021Г1 пројекти грађевинских конструкција за објекте који служе за производњу нуклеарног горива, 

радиоизотопа, озрачивања, ускладиштење радиоактивних сировина и отпадних материја за научно-

истраживачке сврхе (П021Г1): најмање два лица са лиценцом 310 (одговорни пројектант 

грађевинских конструкција објеката високоградње, нискоградње и хидроградње)  

 

П030Г1   пројекти грађевинских конструкција објеката за прераду нафте и гаца који се граде ван 

експлоатационих поља по претходно прибављеној сагласности министарства надлежног за 
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експлоатацију минералних сировина, производњу биогорива и биотечности у постројењима 

капацитета преко 100 т годишње, нафтовода и продуктовода, гасовода називног радног надпритиска 

преко 16 бара уколико прелази преко територије две или више општина, складишта нафте, течног 

нафтног гаца и нафтних деривата капацитета преко 500 тона који се граде ван експлоатационих поља 

дефинисаних законом којим се уређује рударство и геолошка истраживања и магистралних 

топловода (П030Г1): најмање два лица са лиценцом 310 (одговорни пројектант грађевинских 

конструкција објеката високоградње, нискоградње и хидроградње) или једно лице са лиценцом 310 

(одговорни пројектант грађевинских конструкција објеката високоградње, нискоградње и 

хидроградње) и једно лице са лиценцом 312 (одговорни пројектант грађевинских конструкција 

објеката нискоградње)  

 

П040Г1 пројекти грађевинских конструкција објеката базне и прерађивачке хемијске индустрије, 

црне и обојене металургије, објеката за прераду коже и крзна, објеката за прераду каучука, објеката 

за производњу целулозе и папира и објеката за прераду неметаличних минералних сировина који се 

граде ван експлоатационих поља дефинисаних законом којим се уређује рударство и геолошка 

истраживања, осим објеката за примарну прераду украсног и другог камена (П040Г1): најмање два 

лица са лиценцом 310 (одговорни пројектант грађевинских конструкција објеката високоградње, 

нискоградње и хидроградње) или једно лице са лиценцом 310 и једно лице са лиценцом 312 

(одговорни пројектант грађевинских конструкција објеката нискоградње)      

 

П201Г1 пројекти грађевинских конструкција за стадионе за 20.000 и више гледалаца (П201Г1): 

најмање два лица са лиценцом 310 (одговорни пројектант грађевинских конструкција објеката 

високоградње, нискоградње и хидроградње)  

 

П202Г1 пројекти грађевинских конструкција за објекте конструктивног распона преко 50 м 

(П202Г1): најмање два лица са лиценцом 310 (одговорни пројектант грађевинских конструкција 

објеката високоградње, нискоградње и хидроградње)  

 

П203Г1 пројекти грађевинских конструкција за објекте преко 50 м висине (П203Г1): најмање два 

лица са лиценцом 310 (одговорни пројектант грађевинских конструкција објеката високоградње, 

нискоградње и хидроградње)  

 

П204Г1 пројекти грађевинских конструкција за силосе капацитета преко 20.000 м3 (П204Г1): 

најмање два лица са лиценцом 310 (одговорни пројектант грађевинских конструкција објеката 

високоградње, нискоградње и хидроградње);  

 

П093Г1 пројекти грађевинских конструкција стамбених комплекса вишепородичног становања када 

је инвеститор Република Србија (П093Г1): најмање два лица са лиценцом 310 (одговорни пројектант 

грађевинских конструкција објеката високоградње, нискоградње и хидроградње)  

 

П050Г1 пројекти грађевинских конструкција за хидроелектране са припадајућом браном снаге 10 

МW и више (П050Г1): најмање два лица са лиценцом 310 (одговорни пројектант грађевинских 

конструкција објеката високоградње, нискоградње и хидроградње)  

 

П051Г1 пројекти грађевинских конструкција за хидроелектране снаге 10 МW и више (П051Г1): 

најмање два лица са лиценцом 310 (одговорни пројектант грађевинских конструкција објеката 

високоградње, нискоградње и хидроградње)  

 

П052Г1 пројекти грађевинских конструкција за термоелектране снаге 10 МW и више (П052Г1): 

најмање два лица са лиценцом 310 (одговорни пројектант грађевинских конструкција објеката 

високоградње, нискоградње и хидроградње);  

 

П053Г1 пројекти грађевинских конструкција за термоелектране - топлане електричне снаге 10 МW и 

више (П053Г1): најмање два лица са лиценцом 310 (одговорни пројектант грађевинских конструкција 

објеката високоградње, нискоградње и хидроградње)  



 

П111Г1 пројекти грађевинских конструкција за објекте високоградње на аеродромском комплексу 

(путничке терминале, робне терминале, ваздухопловне базе - хангаре, објекте инфраструктуре и 

објекте за радио-навигациону опрему) - П111Г1: најмање два лица са лиценцом 310 (одговорни 

пројектант грађевинских конструкција објеката високоградње, нискоградње и хидроградње) или 

једно лице са лиценцом 310 и једно лице са лиценцом 312 (одговорни пројектант грађевинских 

конструкција објеката нискоградње)  

 

П120Г1 пројекти грађевинских конструкција за путничка пристаништа и луке (П120Г1): најмање два 

лица са лиценцом 310 (одговорни пројектант грађевинских конструкција објеката високоградње, 

нискоградње и хидроградње)  

 

П121Г1 пројекти грађевинских конструкција за пристане (П121Г1): најмање два лица са лиценцом 

310 (одговорни пројектант грађевинских конструкција објеката високоградње, нискоградње и 

хидроградње); 

П122Г1 пројекти грађевинских конструкција за марине (П122Г1): најмање два лица са лиценцом 310 

(одговорни пројектант грађевинских конструкција објеката високоградње, нискоградње и 

хидроградње)  

 

П132Г1 пројекти грађевинских конструкција за путне објекте (мостове) за државне путеве првог и 

другог реда, путне објекте и саобраћајне прикључке на ове путеве и граничне прелазе (П132Г1): 

најмање два лица са лиценцом 310 (одговорни пројектант грађевинских конструкција објеката 

високоградње, нискоградње и хидроградње) или једно лице са лиценцом 310 и једно лице са 

лиценцом 312 (одговорни пројектант грађевинских конструкција објеката нискоградње)  

 

П133Г1 пројекти грађевинских конструкција за путне објекте (тунеле) за државне путеве првог и 

другог реда, путне објекте и саобраћајне прикључке на ове путеве и граничне прелазе (П133Г1): 

најмање два лица са лиценцом 310 (одговорни пројектант грађевинских конструкција објеката 

високоградње, нискоградње и хидроградње) или једно лице са лиценцом 310 и једно лице са 

лиценцом 312 (одговорни пројектант грађевинских конструкција објеката нискоградње).  

 

П142Г1 пројекти грађевинских конструкција за објекте на јавним железничким инфраструктурама са 

прикључцима (мостови) - П142Г1: најмање два лица са лиценцом 310 (одговорни пројектант 

грађевинских конструкција објеката високоградње, нискоградње и хидроградње) или једно лице са 

лиценцом 310 и једно лице са лиценцом 312 (одговорни пројектант грађевинских конструкција 

објеката нискоградње);  

 

П143Г1 - пројекти грађевинских конструкција за објекте на јавним железничким инфраструктурама 

са прикључцима (тунели) - П143Г1: најмање два лица са лиценцом 310 (одговорни пројектант 

грађевинских конструкција објеката високоградње, нискоградње и хидроградње) или једно лице са 

лиценцом 310 и једно лице са лиценцом 312 (одговорни пројектант грађевинских конструкција 

објеката нискоградње);  

 

П144Г1 

пројекти грађевинских конструкција за метрое (П144Г1): најмање два лица са лиценцом 310 

(одговорни пројектант грађевинских конструкција објеката високоградње, нискоградње и 

хидроградње) или једно лице са лиценцом 310 и једно лице са лиценцом 312 (одговорни пројектант 

грађевинских конструкција објеката нискоградње); 

П170Г1 пројекти грађевинских конструкција за пловне канале и бродске преводнице које нису у 

саставу хидроенергетског система (П170Г1): најмање два лица са лиценцом 310 (одговорни 

пројектант грађевинских конструкција објеката високоградње, нискоградње и хидроградње) или 

једно лице са лиценцом 310 и једно лице са лиценцом 313 (одговорни пројектант грађевинских 

објеката хидроградње)  

П180Г1 

пројекти грађевинских конструкција за регионалне депоније, односно депоније за одлагање 



неопасног отпада за подручје настањено са преко 200.000 становника (П180Г1): најмање два лица са 

лиценцом 310 (одговорни пројектант грађевинских конструкција објеката високоградње, 

нискоградње и хидроградње) или једно лице са лиценцом 310 и једно лице са лиценцом 313 

(одговорни пројектант грађевинских објеката хидроградње) или једно лице са лиценцом 310 и једно 

лице са лиценцом 315 (одговорни пројектант саобраћајница) или једно лице са лиценцом 310 и једно 

лице са лиценцом 312 (одговорни пројектант грађевинских конструкција објеката нискоградње); 

 

П190Г1 пројекти грађевинских конструкција за објекте за производњу енергије из обновљивих 

извора енергије снаге 10 МW и више (П190Г1): најмање два лица са лиценцом 310 (одговорни 

пројектант грађевинских конструкција објеката високоградње, нискоградње и хидроградње)  

 

П191Г1 пројекти грађевинских конструкција за електране са комбинованом производњом (П191Г1): 

најмање два лица са лиценцом 310 (одговорни пројектант грађевинских конструкција објеката 

високоградње, нискоградње и хидроградње);  

  

Молим Вас да тачно дефинишете која лиценца се тражи од понуђача, тј.која лиценца ће бити 

потребна за израду пројектне техничке документације. У потпуности је неозбиљно тражити велику 

лиценцу нпр.за нуклеарне објекте или за високе бране или акумулације као што је тражено у првом 

распису код адаптације опште болнице. 

 

Одговор на питање бр. 2: 

 

Конкурсном документацијом експлицитно је наведено да је понуђач у обавези да поседује (односно 

неко из групе понуђача у случају заједничке понуде) једну од лиценци које сте навели у Вашем 

захтеву за додатним појашњем конкурсне документације. У складу са наведеним, за доказивање овог 

додатног услова пословног капацитета потребно је приложити фотокопију било које од тражених, a 

вaжeћих у мoмeнту oтвaрaњa пoнудa, лиценци (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) која ће 

гласити на понуђача, односно члана групе понуђача уколико се подноси заједничка понуда. Како се 

ради о алтернативно постављеном услову у погледу тражених лиценци, то значи да је довољна 

фотокопија само једне од горе наведених лиценци. 

 

Питање 3: 

 

Уколико грађевинску дозволу издаје локална самоуправа на основу чега се тражи уопште велика 

лиценца тј.да понуђач поседује велику лиценцу? 

Уколико грађевинску дозволу издаје локална самоуправа у потпуности ван логичке везе да се у 

додатним условима тражи велика лиценца. 

У овом случају молимо Вас да ускладите додатне услове са Законом о јавној набавци. 

 

Одговор на питање бр. 3: 

 

 „Вeлике лицeнце“ зa прojeктe грaђeвинских кoнструкциja су прописане из разлога штo je зa 

њeнo пoсeдoвaњe пoтрeбнo нajмaњe двa лицa сa лицeнцoм грaђeвинскoг фaкултeтa, a кaкo збoг 

oзбиљнoсти пoслa и комплексности која сe oднoси нa прoмeну пoстojeћe кoнструкциje, 

измeштaњa тaчaкa oслoнцa кoнструкциje, кao и oптeрeћeњa пoстojeћe кoнструкциje нoвoм 

сoпствeнoм тeжинoм и стaлним oптeрeћeњeм и кoрисним oптeрeћeњeм захтев наручиоца дa 

пoнућaч имa искуствa у изрaди прojeктнo-тeхничкe дoкумeнтaциje нa кoмпликoвaним 

грaћeвинским кoнструкциjaмa, не бива само оправдана већ и готово обавезна. Другим речима, 

наручиоцу је од круцијалне важности искуство добављача који ће умети да савлада све изазове и 

потенцијалне компликације које овај изузетно захтеван пројекат носи са собом. Не мање битно 

је нагласити да је oбjeкaт oд jaвнoг знaчaja, значаја за здравље великог броја људи, да се 

прoстирe нa 6 пaрцeлa и пoсeдуje пoвршину oд 23 000 м2, тaкo дa свojoм слoжeнoм фoрмoм и 

кoнструктивним рaспoнимa спaдa свaкaкo у кoмпликoвaнe oбjeктe, нaрoчитo кaдa je рeч o 



рeкoнструкциjи. Дакле, свакако да је наведени додатни услов у логичкој вези са предметом јавне 

набавке, у складу са обавезом из члана 76. став 6. ЗЈН, те сходно свему наведеном, Наручилац 

остаје при томе да услове онако како су одређени не мења, с циљем да сви понуђачи чије понуде 

буду рангиране у стручној оцени, буду референтни и са довољним искуством у изради 

пројектно-техничке документације на компликованим граћевинским конструкцијама. 
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