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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 1.2.11/2020 – Израда пројектно 
техничке документације за изградњу спортске хале у Новом Кнежевцу објављује  
 

Одговор на захтев заинтересованог лица  
за додатним информацијама или појашњењима  

 
Дана 28.5.2020. године, у 15:59 часова, Општинска управа општине Нови Кнежевац као 
наручилац, путем електронске поште примила је захтев за додатним информацијама или 
појашњењима заинтересованог лица у вези јавне набавке бр.ЈН 1.2.11/2020 – Израда 
пројектно техничке документације за изградњу спортске хале у Новом Кнежевцу (који је код 
наручиоца заведен под бројем IV-404-18-6/2020 дана 29.5.2020. године), који гласи:  
 

 
 

 
 

http://www.noviknezevac.rs
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Одговори: 

1. Комисија за јавну набавку уважава примедбу заинтересованог лица, односно да 
располаже неопходним кадровским капацитетом понуђач доказује достављањем, 
између осталог, копије линценце или решења надлежног министарства о испуњености 
услова за издавање лиценце из тражене области за све пројектанте наведене у Изјави о 
радном ангажовању. У том смислу биће извршена измена конкурсне документације. 

2. Комисија за јавну набавку уважава примедбу заинтересованог лица, односно понуђач 
располаже неопходним кадровским капацитетом уколико има ангажовано, сходно 
Закону о раду, између осталог, најмање 1 (једаног) одговорног пројектанта објеката 
грађевинске геотехнике са важећом лиценцом 316 или одговорног пројектанта на 
изради геотехничких и инжењерскогеолошких подлога са важећом лиценцом 391. У 
том смислу биће извршена измена конкурсне документације.   

3. Комисија за јавну набавку уважава примедбу заинтересованог лица, односно да 
располаже неопходним техничким капацитетом понуђач доказује достављањем доказа 
да поседује, између осталог, најмање 1 (једног) лиценцираног софтвера за 
пројектовање путева (Gavran civile modeler или Plateia или сл.) У том смислу биће 
извршена измена конкурсне документације.    

4. Комисија за јавну набавку уважава примедбу заинтересованог лица, односно да 
располаже неопходним пословним капацитетом понуђач доказује достављањем 
списка извршених услуга сличних или истих предмету набавке, који је валидан само у 
случају да су за извршене услуге достављене и копије потврда ранијих корисника 
потписане од стране одговорног лица. У том смислу биће извршена измена конкурсне 
документације.   
 

 
 
 

Комисија за јавну набавку 
бр.ЈН 1.2.11/2020 


