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ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА БР.3 

конкурсне документације за јавну набавку услуга – израда планова 

превенције и стручни пројектантски надзор, обликоване по партијама од 

1 до 3, и то за: 

ПАРТИЈУ 2 - стручни и пројектантски надзор над санацијом и адаптацијом 

тоалета са заменом ВИК-а и одвајањем атмосферских вертикала и 

израдом нове инсталације за централну топлу воду 
ЈНОП 23/2014 

 

Предмет: Појашњење у вези јавнe набавкe  услуга – израда планова 

превенције и стручни пројектантски надзор, обликовану у више посебних 

истоврсних целина (партија) од 1 до 3 (Редни број ЈН ОП 23/ 2014) и то: 

Партија 2 – стручни и пројектантски надзор над санацијом и адаптацијом 

тоалета са заменом ВИК-а и одвајањем атмосферских вертикала и израдом нове 

инсталације за централну топлу воду 

Путем факса и путем маил-а 21.08.2014. године примили смо ваш допис, 

којим тражите  појашњења у вези Конкурсне документације за јавну набавку 

услуга – израда планова превенције и стручни пројектантски надзор, обликовану 

у више посебних истоврсних целина (партија) од 1 до 3 (Редни број ЈН ОП 23/ 

2014) и то: 

Партија 2 – стручни и пројектантски надзор над санацијом и адаптацијом 

тоалета са заменом ВИК-а и одвајањем атмосферских вертикала и израдом нове 

инсталације за централну топлу воду, у оквиру којег сте поставили следеће 

питање: 

 

Питање: 

„Молимо да нам одговорите на следећа питања: 

5.2.2. Додатни услови - кадровски капацитет 

За кадровски капацитет понуђач мора да испуни услов да има у радном 

односу стручна лица која поседују одговарајуће пројектантске лиценце ИКС-а као 

и да исти поседују Уверења о положеном стручном испиту. 

Према Правилнику о полагању стручног испита и условима за добијање 

лиценце и овлашћења за израду главног пројекта заштите од пожара и посебних 

система и мера заштите од пожара („Сл.гласник РС“,бр. 21/2012) добијање 

лиценци за израду главног пројекта заштите од пожара није условљено 

лиценцама које издаје Инжењерска комора Србије. Такође, према поменутом 

правилнику, лиценцу за израду главног пројекта заштите од пожара могу добити 

лица која су стекла високо образовање из машинске, електротехничке, 

грађевинске, архитектонске, технолошке научне области. 



  

Наше питање гласи: 

С обзиром да су лиценце заштите од пожара независне од лиценци 

Инжењерске коморе Србије, да ли је могуће да понуђач услов поседовања 

лиценци ИКС и ППЗ задовољи независно, тј. Да има једног радника са 

лиценцом 300 и другог радника са лиценцом за израду главног пројекта 

заштите од пожара?“ 

 

Одговор: 

Да, понуђач ће испунити тражени додатни услов за кадровски капацитет 

уколико поседује лиценце ИКС и ППЗ независно односно има једног 

радника са лиценцом 300 и другог радника са лиценцом за израду главног 

пројекта заштите од пожара. 
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