
 
       
 

 
Број 404-455/8 од 14.12.2017.године 

 

          ПОТЕНЦИЈАЛНИ  ПОНУЂАЧИ   ПОСТАВИЛИ СУ  СЛЕДЕЋА ПИТАЊА: 

 

На страни 11 од 183 конкурсне документације тачка 2. Пословни капацитет стоји : Да је понуђач 

у претходних шест година од дана објаве Позива на Порталу јавних набавки реализовао уговоре у 

укупној вредности од најмање,300.000.000,00 динара без пореза на додату вредност, а који се 

односе на извођење грађевинских и грађевинско занатских радова и инсталатерских радова 

(водовод, канализација, електроинсталације, инсталације грејања) на реконструкцији, адаптацији, 

санацији, изградњи и доградњи објеката високоградње (стамбени, стамбено-пословни, пословни и 

јавни објекти). 

Пнтање : Дали се признају ситуације које не садрже све појединачне врсте наведених радова 

као на пример : ситуација садржи све наведене радове изузев електро или машинских 

радова, или ситуације имају грађевинско занатске радове, електро и машинске, а нема ВиК, 

или слично. 

Одговор на постављено питање; nije neophodno da sve situacije sadrže sve navedene radove, ali je 
neophodno da se kroz podnetu dokumentaciju obuhvate sve pozicije po vrstama radova za koje se 
konkuriše. 

 

Питање : Дали се у пословни капацитет признају радови уговорени у 2011.год., а 

реализовани су кроз окончану ситуацију у 2012.год., која се према условима из конкурсне 

докуменгације рачуна у годину реализацијс. 

Одговор на постављењо питање: da je ponuđač realizovao ugovore u prethodnih šest godina. 

Bitna je godina realizacije, a ne potpisivanja ugovora. 

На страни 13 од 183 конурсне документације тачка 4. Кадровски капацитет стоји : Понуђач 

мора да располаже потребним бројем и квалификацијама извршилаца за све време извршења 

уговора о јавној набавци и то: 

- најмање 60 извршилаца, 
 

-најмање 30 радника грађевинске струке потребне за извршење радова који су предмет 

ове јавне набавке: 

-најмање 10 радника електро струке потребне за извршење радова који су предмет ове 



јавне набавке: 

-најмање 10 радника машинске струке потребне за извршење радова који су предмет ове 

јавне набавке: 

- најмање 5 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе 

Србије, и то: 

а)лиценцу 400 или 401 или 410 или 411-који ће решењем бити именован за одговорног 

извођача радова у предметној јавној набавци 

б)лиценцу 412 или 415 -који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у 

предметној јавној набавци 

в)лиценцу 413 или 414-који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у 

предметној јавној набавци 

г)лиценцу 450 или 453 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у 

предметној јавној набавци 

д) лиценцу 430 или 432 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у 

предметној јавној набавци 

Питање : Дали се помоћни грађевински радници рачунају у грађевинске раднике.  

Одговор на постављењо питање: pomoćni građevinski radnici se računaju u građevinske radnike 
ukoliko su rešenjem raspoređeni na ta radna mesta, a sve u skladu sa važećim zakonom o radu. 

 

 

С поштовањем  

 

                                                                          ЧЛАН КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  

                                                                                               Саша Матијевић 

 


