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Предмет: Додатне информације у вези јавне набавке 6-1 

 

 

 Дана 23.04.2015.године примљен је захтев за додатним информацијама у вези ЈН 6-

1 следећег садржаја: 

„ 

1. Pitanje broj 1 

Da li onaj ko je registrovan u APR-u u Registru ponudjaca treba da dostavlja dokaze o 

ispunjenosti obaveznih uslova iz cl. 75 Zakona o javnim nabavkama? 

 

2. Pitanje broj 2 

Na str. 5 konkursne dokumentacije tc. 1.1. - stav 5 stoji da ponudjac treba da ima dozvolu 

nadleznog ogana za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke. S obzirom da je 

predmet javne nabavke RADOVI koja je to dozvola koju ponudjac treba da dostavi i ko je 

izdaje? 

 

3. Pitanje broj 3 

Takodje, stoji da ponudjac treba da poseduje licnu licencu 411 i licencu 850, a na strani 7 stoje 

licence 400, 412, 411, 410. Koje su to licence i ko ih izdaje? 

 

4. Pitanje broj 4 

Za ispunjene dodatnog uslova koji se odnosi na kadrovski kapacitet, da li dva stalno zaposlena 

lica treba da budu odredjenih zanimanja?  Sta treba da sadrzi izjava o kljucnom tehnickom 

osoblju  i  drugim ekspertima koji rade za ponudjaca? “ 

 

 У вези са тим, поступајући по чл. 63. Став 3. Закона о јавним набавкама (Сл. 

гласник РС, број 124/2012, Комисија за предметну јавну набавку даје следећи    

 

 

ОДГОВОР 

1. Одговор за питање број 1 

                

Како сте регистровани у регистру понуђача који се води код АПР-а, у обавези сте 

да доставите фотокопију решења о регистрацији из АПР-а, као и изјаву сачињену на 

вашем меморандуму којом потврђујете да сте регистровани као понуђачи. 

  

2. Одговор за питање број 2 

 

Дозвола надлежног органа за обављање делатности односи се на потврду 

надлежног органа да сте регистровани за обављање делатности у области 

грађевинских радова, и да поседујете одговарајуће лиценце и то 400 или 410 или 



411 или 412. Потврду издаје надлежни орган код кога сте извршили упис односно 

регистрацију ваше фирме. 

 

3. Одговор за питање број 3 

 

         У саставу конкурсне документације на страни 5, учињена је техничка грешка која се 

односи на поседовање личних лиценци 411 и 850. За јавну набавку 6-1 потребно је 

поседовање једне од следећих личних лиценци: 400 или 410 или 411 или 412. 

Лиценца 400 – Одговорни извођач радова објеката високоградње и унутрашњих 

инсталација водовода и канализације.  

Лиценца 410 – Одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско 

– занатских радова на објектима високоградње, нискоградње и хидроградње. 

Лиценца 411 -  Одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско 

– занатских радова на објектима високоградње. 

Лиценца 412 - Одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско 

– занатских радова на објектима нискоградње. 

         Наведене лиценце издаје Инжењерска комора Србије. 

         Исправку стране 5, конкурсне документације можете преузети на Порталу јавних 

набавки и нашој интернет страници. 

 

4. Одговор за питање број 4 

 

За додатни услов располагање довољним кадровским капацитетом, понуђач доставља 

неоверене фотокопије радних књижица и М обрасца за два стално запослена лица, од 

којих један запослени треба да буде дипломирани инжењер грађевинске струке. Потребно 

је да Ви као понуђач имате најмање 2 стално запослена лица, од којих је једно лице 

инжењер одговарајуће струке.  

 Изјаву о кључном техничком особљу и другим експертима који раде за понуђача, а 

који ће бити одговорни за извршење уговора достављате на свом меморандуму.  

 

 

 С поштовањем,  

 Комисија за јавну набавку 6-1  

 

 


