
 
ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНИМ ПОЈАШЊЕЊЕМ ЈНМВ 4042-13/2019 

ИЗРАДА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ АРХЕОЛОШКОГ ЛОКАЛИТЕТА У 
РУДНОЈ ГЛАВИ 

БРОЈ ЈНМВ: 4042-13/2019 
 
ПИТАЊЕ: На стр.15,16 КД, Кадровски капацитет, доказивање додатних услова, 
тражите, цитат: 

 за сва лица: фотокопија личне лиценце са важећим потврдама Инжењерске 
комореСрбије која мора бити важећа на дан отварања понуда, да су наведени 
носиоциважећих лиценци чијe се лиценцe подносe чланови Инжењерске 
коморе Србије и даим одлуком Суда части издата лиценца није одузета; 

 
Достављање Потврде којом се потврђује да је члан ижењерске коморе Србије 

измирио обавезу плаћања чланарине беспредметно је и у супротности са Законом о 
планирању и изградњи. Чланом 162. Закона ПИ прописано је да "Лиценцу за 
одговорног планера, одговорног урбанисту, одговорног пројектанта и одговорног 
извођача радова, решењем издаје министарство надлежно за послове грађевинарства, 
просторног планирања и урбанизма у складу са законом." Дакле, чланство у 
инжењерској комори није услов за издавање лиценце, а чланом 108(с5) Закона 
прописано је да " Личне и остале лиценце које су издате у складу са до сада важећим 
законом остају на снази, осим ако се стекну услови за њихово одузимање у складу са 
овим законом и подзаконским актима донетим на основу овог закона". 
 

Одлуком МСГИ од 06.11.2018.год., важење лиценци није условљено плаћањем 
годишње чланарине у Комори. Самим тим, инжењери нису у обавези да имају и 
достављају Потврду о плаћеној чланарини ИКС-у. 

ЦИТАТ САОПШТЕЊА МСГИ: 
Ступањем на снагу Закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи 
(„Службени гласник РС“ број 83/2018, у даљем тексту: Закон), 6. новембра 2018. 
године, издавање лиценци за одговорног пројектанта, одговорног урбанисту, 
одговорног просторног планера и одговорног извођача радова у надлежности је 
Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, односно укинуто је 
овлашћење које је Инжењерска комора Србије (у даљем тексту: Комора) имала за овај 
делокруг послова у складу са раније важећим законом. 

Линк са ког можете преузети интегрални текст Министарства: 
https://www.mgsi.gov.rs/cir/aktuelnosti/saopshtenje-ministarstva-u-vezi-s-

izdavanjem-licenci-za-inzhenjere-arhitekte-i-prostorne 
 
Молимо вас да КД измените, усагласите са законским оквирима и наведете следеће: 
„Испуњеност траженог додатног услова у складу са чл.76.ЗЈН, доказује се 
достављањем наведених захтеваних лиценци.“ 
 
 ОДГОВОР: Измена конкурсне документације биће објављена на Порталу јавних 
набавки. 
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