
ОСНОВНА ШКОЛА 

„ДУШАН ВУКАСОВИЋ ДИОГЕН“ 

11. Октобра 36 

11279 Бечмен 

Датум: 26.05.2020. године 

Деловодни број 361 

 

ПРЕДМЕТ: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењем у вези са 

припремањем понуде  
 
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављујемо одговор на захтев за 
додатним информацијама или појашњењем у вези са припремањем понуде у поступку јавне 
набавке мале вредности радова - радови на унутрашњој гасној инсталацији, конзервирању 
котлова, уградњи гасног генератора топлоте и повезивању са постојећим инсталацијама, за 
потребе Основне школе „Душан Вукасовић Диоген” из Бечмена, ЈН бр. 1.3.2/20.  

 

Питање:  

 
„Као доказ поседовања лиценци предиђених конкурсном документацијом у делу кадровског 
капацитета, предвиђено је следеће:  
- копија лиценце 400 или 410 или 411 и потврда  Инжењерске коморе Србије о поседовању 
важеће лиценце; 
- копија лиценце 430 и потврда Инжењерске коморе Србије о поседовању важеће лиценце; 
- копија лиценце 450 и потврда Инжењерске коморе Србије о поседовању важеће лиценце; 
 
Ступањем на снагу Закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи 
(„Службени гласник РС“ број 83/2018), 6. новембра 2018. године, издавање лиценци за 
одговорног планера, одговорног урбанисту, одговорног пројектанта и одговорног извођача 
радова враћено је у надлежност Министарства грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре, односно укинуто је овлашћење које је Инжењерска комора Србије имала за 
овај делокруг послова у складу са раније важећим законом.   
Дакле, лиценце више не издаје Инжењерска комора РС  
У званичном обавештењу на сајту Министарства грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре наведено је да важење лиценци није условљено плаћањем годишње 
чланарине у Комори, тако да је чланство у комори постало добровољно. 
Дакле, Лиценце су важеће и без Потврде ИКС, те не може бити тражена кумулативно са 
лиценцом, јер лиценца није условљена са чланством у комори.  
 
Стога је потребно да конкурсну документацију припремите у складу са наведеним.“ 
 

 

Одговор: 

 

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације. 

 

 

Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењем у вези са припремањем 
понуде биће објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца. 

 



  

 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


