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На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 
68/15) Комисија за спровођење поступка јавне набавке бр.ЈН 1.3.1/2019 – Уградња гасне 
инсталације у Основној школи „Јован Јовановић Змај“ у Новом Кнежевцу објављује  

 
 

Одговор на захтев заинтересованог лица  
за додатним информацијама или појашњењима  

 
Дана 6.12.2019. године, у 12:18 часова, Основна школа „Јован Јовановић Змај“ Нови 
Кнежевац, путем електронске поште примила је захтев за додатним информацијама или 
појашњењима заинтересованог лица у вези јавне набавке бр.ЈН 1.3.1/2019 – Уградња гасне 
инсталације у Основној школи „Јован Јовановић Змај“ у Новом Кнежевцу (који је код 
наручиоца заведен под бројем 25/13-2019 дана 6.12.2019. године), који гласи:  
 
 
Питање:  
 

1. Као доказ кадровског капацитета тражили сте да понуђач има ангажовано 1 
дипломираног машинског инжењера са важећом лиценцом Инжењерске коморе 430. С 
обзиром да је крајем 2018. дошло до промене и лиценце више не издаје Инжењерска 
комора, већ Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, да ли ће се 
као доказ прихватити и решење надлежног министарства о усвојеном захтеву за 
издавање лиценце?  

 
 
Одговор: 

1. Комисија за јавну набавку уважава захтев заитересованог лица, односно понуђач 
може доказати да располаже неопходним кадровским капацитетом уколико има 
ангажованог дипломираног машинског инжењера који поседује важећу лиценцу 
Инжењерске коморе Србије 430 или Решење надлежног министарства о испуњености 
услова за издавање лиценце из области термотехнике, термоенергетике, процесне и 
гасне технике, на основу члана 28. Правилника о полагању стручног испита у области 
просторног и урбанистичког планирања, израде техничке документације, грађења и 
енергетске ефикасности, као и лиценцама за одговорна лица и регистру лиценцираних 
инжењера, архитеката и просторних планера („Сл.гласник РС“, бр. 51/19). У том 
смислу биће извршена измена конкурсне документације. 
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