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ПРЕДМЕТ: Додатне информације/појашњења у вези Конкурсне документације за јавну 

набавку у поступку јавне набаке мале вредности–  Набавка комисије за технички преглед 

изведених радова на реконструкцији постројења за прераду воде за пиће „Царина“ у Сокобањи 

и реконструкцији водовода у улицама у Сокобањи, БР. ЈН 24/19 

 

Дана 24.07.2019. године, примили смо  захтев за додатне информације/појашњења у вези јавне 

набавке у поступку јавне набаке мале вредности–  Набавка комисије за технички преглед 

изведених радова на реконструкцији постројења за прераду воде за пиће „Царина“ у Сокобањи 

и реконструкцији водовода у улицама у Сокобањи, БР. ЈН 24/19 у оквиру кога је постављено 

следеће питање: 

 

„На страни 8. Конкурсне документације, у додатним условима, стоји да Понуђач мора да 

има у радном односу 2 (два) лица, у складу са Законом о планирању и изградњи, и то: 

• Један (1)дипл.инж.грађ. са лиценцом 413 или 414или 313 или 314 и 

• Jедан(1) дипл.инж.грађ. са лиценцом410 или 411или 412 или 310 или 311 или 312 

 

ПИТАЊЕ: 

Да ли може и неки други облик ангажовања тих лица или искључиво да су у радном односу 

код Понуђача?“ 

 

Комисија за јавну набавку је дана 25.07.2019. године, размотрила постављено питање и на 

основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама доставља додатне информације 

/појашњења, на постављено питање: 

 

Чланом 153. став 3. Закона о планирању и изградњи  прописано је да: 

„Стручни надзор може да врши лице које испуњава услове прописане овим законом за 

одговорног пројектанта или одговорног извођача радова“ 

 Ставом 4. истог члана прописано је да: 

„ Стручни надзор за изградњу објеката може да врши лице које испуњава услове из става 3. 

овог члана и које је запослено у привредном друштву, односно другом правном лицу или код 

предузетника који поседује решење о испуњености услова за израду техничке документације 

или извођење радова на тој врсти објеката, у складу са овим законом.“  

 

Чланом 16. став 3. , Правилника о садржини и начину вршења техничког прегледа објекта, 

саставу комисије, садржини предлога комисије о утврђивању подобности објекта за употребу, 

осматрању тла и објеката у току грађења и употребе и минималним гарантним роковима за 

поједине вресте објеката („Сл гласник РС“, бр. 27/2015 и 29/2016), прописано је да: 

„У вршењу техничког прегледа може да учествује лице које  није запослено у привредном 

друштву, идносно другом правном лицу из става 1. овог члана, а које испуњава услове из става 

2. овог члана.“ 

Под „другим правним лицем  из става 1. овог члана“ сматра се лице коме инвеститор повери 



вршење тих послова 

Под речима „које испуњава услове из става 2. овог члана.“ подразумева се „услове прописане 

Законом за одговорног пројектанта, односно одговорног извођача радова за ту врсту објеката.“ 

 

У конкурсној документацији на страни 5/33 наведено је да „Услуге комисије за технички 

преглед објекта почињу да теку од увођења пружаоца услуге у посао и пружају се упоредо са 

извођењем радова“, односно задатак комисије ће бити да ради паралелно са извођачем и 

стручним надзором и то: 

• да приликом техничког прегледа изведених радова сарађује са извођачем радова и 

стручним надзором, као и представницима наручиоца и корисника 

• да уколико сматра да постоје одређени недостаци над изведеним радовима, све 

недостатке констатује записником и наложи надзору и извођачу радова да недостатке отклони, 

а о свему одмах обавести Инвеститора и Корисника;  

• сарађује у раду са представницима органа имаоца јавних овлашћења и другим 

овлашћеним лицима, која су надлежна за послове у вези са предметном изградњом; 

 

Имајући у виду задатке комисије која би радила и у току извођења радова и наведене одредбе 

Закона о планирању и изградњи наручилац је предвидео да чланови комисије за тенички 

преглед буду у радном односу код понуђача.  

 

Како је Правилником о садржини и начину вршења техничког прегледа објекта, саставу 

комисије, садржини предлога комисије о утврђивању подобности објекта за употребу, 

осматрању тла и објеката у току грађења и употребе и минималним гарантним роковима за 

поједине вресте објеката („Сл гласник РС“, бр. 27/2015 и 29/2016), прописано је да у  вршењу 

техничког прегледа може да учествује лице које  није запослено у привредном друштву, 

односно другом правном лицу, то понуђач испуњава додатни услов и ако достави доказе о 

ангажовању тражених лиценцираних инжењера ван радног односа, односно достави 

фотокопије уговора о ангажовању ван радног односа.  

 

Ова информација, сходно члану 63.став 3. Закона о јавним набавкама, биће објављена на 

Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца. 

 

  Комисијa за јавну набавку с.р 

 

 

 
 


