
 

 

 

 

           ДИРЕКЦИЈА ФОНДА 
          СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ 

           Др Александра Костића 9, 11000 Београд, Србија                         

          Датум 08.11.2018. године 
 

 

 
Одговори на питања у вези са јавном набавком, ЈН 37/2018 – Извођење радова на изградњи 

објекта филијале Нови Сад  
  

 

Питање 1: У додатним условима у погледу кадровског капацитета захтевате да понуђач има одговорне 
извођаче са одређеним референцама и то: 

-који су били именовани за одговорне извођаче радова на најмање 3 објекта (стамбене зраде и 
нестамбене зграде - класификационог броја 121, 122, 123, 126 и 127410) чија појединачна БРГП није 

испод 4500 м2 (односи се исклјучиво на површину изграђеног или дограђеног дела објекта) и то: 

• најмање 1 одговорног извођача радова носиоца лиценце типа 401 или 410 или 411, за извођење 
грађевинско - занатских радова и конструкцијских система; 

• најмање 1 одговорног извођача радова носиоца лиценце типа 400 или 401 или 410 или 411 или 413 или 
414 за извођење радова на унутрашњим инсталацијама водовода и канализације и изради приклјучака на 

сполјашњу мрежу; 
• најмање 1 одговорног извођача радова носиоца лиценце типа 450 за извођење радова на електро-

енергртским инсталацијама ниског и средњег напона; 

• најмање 1 одговорног извођача радова носиоца лиценце типа 453 за извођење радова на инсталацијама 
телекомуникационих мрежа и система; 

• најмање 1 одговорног извођача радова носиоца лиценце типа 430 за извођење радова на 
термотехничким инсталацијама. 

2. који је био именован за одговорног извођача радова на најмање 3 објекта (стамбене и нестамбене 

зграде): 
• најмање 1 одговорног извођача радова носиоца лиценце типа 434 за извођење транспортних средстава. 

Да ли је прихватљиво да један инжењер са одговарајућим референцама буде именован на две позиције 
јер поседује више лиценци, као на пример што дипломирани инжењер електротехнике може да поседује 

лиценцу 450 и 453 и дипломирани машински инжењер може да поседује лиценцу 430 и 434? 

 
Одговор 1: У конкурсној документацији на страни 12 у оквиру напомене за додатни услов кадровског 

капацитета 8. Наручилац је навео следеће: „Уколико једно лице поседује одговарајућу лиценцу или 
лиценце за извођење предметних врста радова може бити именовано за одговорног извођача радова за 

више врста радова који су предмет набавке.“ Из наведеног произлази да ће Наручилац прихватити да 
један инжењер, са одговарајућим референцама, буде именован на две позиције, јер поседује више типова 

лиценци. 

 

 

 

             Комисија за јавне набавке 
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