
Република Србија
ОПШТИНА РАЖАЊ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 404-88/14-02
24.03.2014. године
Р А Ж  А Њ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ У ВЕЗИ ЈНМВ БРОЈ 1.2.3/14 „ИЗРАДА ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА
ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ПРОЈЕКТА (ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА) ЗГРАДЕ

ОПШТИНЕ РАЖАЊ СПРАТНОСТИ По+Пр+2“

Питање: Имам питање у вези тражених додатних услова где стоји:

„1.2 Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:

1) Да има стално запослено лице или уговором ангажовано лице које поседује важећу
потврду и лиценцу 312 издату од Инжењерске коморе Србије а које ће бити
ангажовано (решењем именовано) на предметној јавној набавци као лице које ће
урадити пројекат.“

2) Имајући у виду да се ради о објекту високоградње за који се тражи техничка
документација: „Израда идејног пројекта инвестиционог одржавања објекта
(енергетска санација) зграде општине Ражањ спратности По+Пр+2“, потребне су
неке друге лиценце и то:

лиценце бр. 300 или 301 или 302 или 310 или 317 и бр. 381 (која се непосредно
односи на енергетску ефикасност)

Одговор:

Комисија је констатовала да поред лиценце 312 могу и лиценце бр. 300 или 301 или 302
или 310 или 317, као и лиценца 381.

У вези са напред изнетим биће извршене измене и допуне конкурсне документације које ће
бити објављене на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.

Република Србија
ОПШТИНА РАЖАЊ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 404-88/14-02
24.03.2014. године
Р А Ж  А Њ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ У ВЕЗИ ЈНМВ БРОЈ 1.2.3/14 „ИЗРАДА ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА
ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ПРОЈЕКТА (ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА) ЗГРАДЕ

ОПШТИНЕ РАЖАЊ СПРАТНОСТИ По+Пр+2“

Питање: Имам питање у вези тражених додатних услова где стоји:

„1.2 Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:

1) Да има стално запослено лице или уговором ангажовано лице које поседује важећу
потврду и лиценцу 312 издату од Инжењерске коморе Србије а које ће бити
ангажовано (решењем именовано) на предметној јавној набавци као лице које ће
урадити пројекат.“

2) Имајући у виду да се ради о објекту високоградње за који се тражи техничка
документација: „Израда идејног пројекта инвестиционог одржавања објекта
(енергетска санација) зграде општине Ражањ спратности По+Пр+2“, потребне су
неке друге лиценце и то:

лиценце бр. 300 или 301 или 302 или 310 или 317 и бр. 381 (која се непосредно
односи на енергетску ефикасност)

Одговор:

Комисија је констатовала да поред лиценце 312 могу и лиценце бр. 300 или 301 или 302
или 310 или 317, као и лиценца 381.

У вези са напред изнетим биће извршене измене и допуне конкурсне документације које ће
бити објављене на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.

Република Србија
ОПШТИНА РАЖАЊ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 404-88/14-02
24.03.2014. године
Р А Ж  А Њ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ У ВЕЗИ ЈНМВ БРОЈ 1.2.3/14 „ИЗРАДА ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА
ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ПРОЈЕКТА (ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА) ЗГРАДЕ

ОПШТИНЕ РАЖАЊ СПРАТНОСТИ По+Пр+2“

Питање: Имам питање у вези тражених додатних услова где стоји:

„1.2 Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:

1) Да има стално запослено лице или уговором ангажовано лице које поседује важећу
потврду и лиценцу 312 издату од Инжењерске коморе Србије а које ће бити
ангажовано (решењем именовано) на предметној јавној набавци као лице које ће
урадити пројекат.“

2) Имајући у виду да се ради о објекту високоградње за који се тражи техничка
документација: „Израда идејног пројекта инвестиционог одржавања објекта
(енергетска санација) зграде општине Ражањ спратности По+Пр+2“, потребне су
неке друге лиценце и то:

лиценце бр. 300 или 301 или 302 или 310 или 317 и бр. 381 (која се непосредно
односи на енергетску ефикасност)

Одговор:

Комисија је констатовала да поред лиценце 312 могу и лиценце бр. 300 или 301 или 302
или 310 или 317, као и лиценца 381.

У вези са напред изнетим биће извршене измене и допуне конкурсне документације које ће
бити објављене на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.


