
Предмет: ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА 

 ЈНМВ БР. 02-1/2013 

 

На постављено питање понуђача: 

 „На страни 17 и 18 конкурсне документације за израду главног 

пројекта за реконструкцију и доградњу фискултурне сале гимназије 

˝Вељко Петровић˝ у Сомбору – образац 2-а, тражи се изјава ко ће бити 

одговорни пројектанти. Поред питања за пројектанта за 

електроинсталатерске радове и за машинске радове у загради стоји 

˝архитектонске или грађевинске струке са одговарајућом лиценцом˝ што 

сматрамо грешком, јер пројектант електроинсталација може бити само 

електро струке са својом лиценцом, а пројектант машинских инсталација 

може бити само машинске струке са својом лиценцом, јер пројектанти 

архитектонске и грађевинске струке никако не могу бити пројектанти 

електро и машинских инсталација. 

 Такође сматрамо да је образац непотпун, јер и код архитектонско 

грађевинских радова потребно је посебно дати архитекту, а посебно 

грађевинског инжењера пројектанта конструкција. Пројектант водовода и 

канализације може бити и архитекта и грађевински инжењер 

хидротехничког смера (али не конструктивац), па и њега треба посебно 

дати у обрасцу изјаве. Пошто се пројектним задатком траже и пројекти 

противпожарних инсталација, дојаве пожара, заштите од пожара и 

енергетске ефикасности сматрамо да у обрасцу одговорних пројектаната 

треба предвидети места и за унос података о овим пројектантима. „ 
       

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама , наручилац је изменио и допунио 

конкурсну документацију- ПРИЛОГ 2-а  ( ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ 

УСЛОВА ) на странама 17, 18.конкурсне документације 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
ПРИЛОГ  2-a 

 

                ИЗЈАВА  О ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА 

 

 

 

 

Понуђач_____________________________________________________даје следећу  

 

 

                                                             И З Ј А В У 

 
Ради учествовања у поступку ЈНМВ бр.02-1/2013 услуге-  израде главног пројекта за 

реконструкцију  и доградњу фискултурне сале Гимназије „Вељко 

Петровић“ у Сомбору, Доситеја Обрадовића 2 
 

 под пуном  моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо наручиоцу 

Гимназији „Вељко Петровић“ Сомбор, да ће одговорни пројектанти бити: 

 

 

- 1. Одговорни пројектант за архитектонски пројекат, са одговарајућом лиценцом 

име и презиме одговорног пројектанта : 

                                                                 

 

а.) у сталном радном односу 

б.)ангажован по уговору 

  (заокружити) 

 

Број лиценце: 

__________________________која важи до_______________________ 

 

- 2. Одговорни пројектант за пројекат конструкције, са одговарајућом лиценцом 

име и презиме одговорног пројектанта : 

                                                                 

 

а.) у сталном радном односу 

б.)ангажован по уговору 

  (заокружити) 

 

Број лиценце: 

__________________________која важи до_______________________ 

 

3 Одговорни пројектант за пројекат климатизације и грејања, са одговарајућом лиценцом 

име и презиме одговорног пројектанта : 

                                                                 

 

а.) у сталном радном односу 

б.)ангажован по уговору 

  (заокружити) 

 

Број лиценце: 

__________________________која важи до_______________________ 



 4. Одговорни пројектант за пројекат противпожарне заштите, са одговарајућом лиценцом 

име и презиме одговорног пројектанта : 

                                                                 

 

а.) у сталном радном односу 

б.)ангажован по уговору 

  (заокружити) 

 

Број лиценце: 

__________________________која важи до_______________________ 

 

5. Одговорни пројектант  за пројекат  инсталација, водовода и канализације, са 

одговарајућом лиценцом 

име и презиме одговорног пројектанта : 

                                                                 

 

а.) у сталном радном односу 

б.)ангажован по уговору 

  (заокружити) 

 

Број лиценце: 

__________________________која важи до_______________________ 

 

6.  Одговорни пројектант  за пројекат електроинсталација, са одговарајућом лиценцом 

име и презиме одговорног пројектанта : 

                                                                 

 

а.) у сталном радном односу 

б.)ангажован по уговору 

  (заокружити) 

 

Број лиценце: 

__________________________која важи до_______________________ 

 

7.  Одговорни пројектант за пројекат енергетске ефикасности, са одговарајућом лиценцом 

име и презиме одговорног пројектанта : 

                                                                 

 

а.) у сталном радном односу 

б.)ангажован по уговору 

  (заокружити) 

 

Број лиценце: 

__________________________која важи до_______________________ 

 

 

Датум,  

Место 

                                             М.П.                                                     Потпис одговорног лица 

                                                                                                         __________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 


