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СОКОБАЊА
ПРЕДМЕТ: Додатне информације/појашњења у вези Конкурсне документације за јавну
набавку мале вредности– Стручни надзор над израдом истражних бушотина В 978 и ИБКК-1,
БР. ЈН 29/19
Дана 22.08.2019. године, примили смо захтев за додатне информације/појашњења у поступку
јавне набавке мале вредности– Стручни надзор над израдом истражних бушотина В 978 и
ИБКК-1, БР. ЈН 29/19 у оквиру кога су постављена следећа питања-примедбе:
„1. Zahtev za nadzornog organa sa licencom 492, netretira Zakon po kome se izvode radovi
(ZAKON O RUDARSTVU I GEOLOŠKIM ISTRAŽIVANJIMA)
2. Postoji li projekat bušenja istražnih bušotina i bunara kao poseban dokument.(Zakon o Rudarstvu
i Geološkim istraživanjima)
3. Pored nadzora hidrogeoloških istraživanja, neophodan je i rudarski nadzor.(Zakon o Rudarstvu i
Geološkim istraživanjima)“
Комисија за јавну набавку је дана 23.08.2019. године, размотрила постављена питања и на
основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама доставља додатне информације
/појашњења, на постављена питања:
Одговор на питање бр. 1.
У члану 22. став 3. Закона о рударству и геолошким истраживањима стоји да послове
пројектовања, надзора... могу вршити „лица са стеченом високом школском спремом на
студијама друговг степена ( мастер академске студије...) област геолошког инжењерства ... са
овашћењем и лиценцом за обављање тих послова, које има најмање пет година радног искуства
у обављању одговарајућих послова, а за компетентно лице најмање десет година радног
искуства.“
Чланом 23. став 3. Закона о рударству и геолошким истраживањима прецизира се начин
стицања Овлашћења за обављање послова из члана 22. став 2., 3. и 4. истог закона ( стиче се
полагањем стручног испита пред Комисијом коју образује Министар...)
Наручилац је приликом постављања додатног услова за 1 (једног) дипломираног инжењера
геологије за хидрогеологију са лиценцом 492 предвидео као докз достављање копије личне
лиценце 492 са потврдом Инжењерске коморе Србије да је иста важећа, подразумевајући да
лице које има лиценцу 492 има и Овлашћења за обављање послова из члана 22. став 2., 3. и
4. Закона о рударству и геолошким истраживањима.

У смислу датих примедби наручилац ће извршити допуну конкурсне документације и
предвидети као услов и овлашћење и као доказ достављање копије овлашћења.
Одговор на питање бр. 2.
Да, постоји пројекат бушења истражних бушотина и бунара.
Одговор на питање бр. 3.
Не, наручилац није предвидео рударски надзор, јер није потребан за предметну набавку.
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 ЈН 29/19 с.р.

