
 

 

 

 

 

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАД  

Калемегдан, Горњи град 14 

Б е о г р а д 

 

ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ бр. 1 

у поступку јавне набавке Израда техничке документације за зграду Команде 

ваздухопловства у Земуну  ЈН 11/2019 

 

 

 

  На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

бр.124/12, 14/15, 68/15), заинтересовано лице у поступку предметне јавне набавке се 

обратило Наручиоцу, путем електронске поште, са захтевом за појашњењем у вези са 

припремањем понуде.  

 

Питање бр.1: 

Jављам вам се у вези Јавне набавке под редним бројем 11/2019: Израда техничке 

документације за зграду Команде ваздухопловства у Земуну  
Имам примедбу на КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ, на страни 8/43.  

У списку лиценци, у последњем реду, стоји: - 2 (два) дипломирана инжењера геологије са 

важећом лиценцом 391 

Напомињем, да су према одлуци ИКС ( www.ingkomora.org.rs/licence ) за предметне радове 

компетентне и лиценце дипл. инж. грађ.  број 316 и 410 (у прилогу). 

 Молим да допуните захтев за КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ, тако да уместо:  

-   2  (два) дипломирана инжењера геологије са важећом лиценцом 391, стоји 

- 2 (два) дипломирана инжењера геологије са важећом лиценцом 391 или 2 (два) 

дипломирана инжењера грађевине са важећом лиценцом 316  

У противном, неоправдано и противзаконито, из ове се ЈН искључује грађевинска струка, а 

ради се о грађевинском а не геолошком објекту  

 

Одговор бр. 1: 

Није спорно да на изради геотехничких подлога поред дипломираних инжењера геологије 

– смер за геотехнику, са важећом лиценцом 391 могу учествовати и дипломирани 

грађевински инжењери, са важећем лиценцом 316 и 410. 

Сматрамо да због специфичности захтева је од значаја мишљење дипломираног инжењера 

геологије тј. инжењера који се искључиво бави израдом инжењерскогеолошких и 

геотехничких подлога, а нарочито узимајући у обзир спратност објекта. 

Такође сматрамо да грађевинска струка никако није искључена јер се јавном набавком  

тражи да понуђач има минимум 5 дипломираних инжењера са лиценцом 310  

 

 

                                                                                           КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

http://www.ingkomora.org.rs/licence

