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 Страна 1 од 1  

 

Број: 5.2.-29236 

Дана: 03.11.2017. 

 

 

Предмет: Додатна појашњења на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама у 

вези са I фазом квалификационог поступка јавне набавке велике вредности услуга у 

области водопривреде и то услуга израде техничке документације за грађење, 

реконструкцију, адаптацију и санацију  мреже и објеката водовода и канализације, ЈН 

број 25/17-С, за који је Позив за подношење пријава објављен на Порталу јавних набавки 

дана 25.10.2017. године 

 

 

ПИТАЊЕ бр. 1: 

На страни 14 конкурсне документације у оквиру услова кадровског капацитета траже се 

два инжињера са лиценцом 314 или 313 са пуним радним временом и затим још 4 

инжињера са истим лиценцама ангажована сходно Законом о раду.  

 

Да ли је неопходно да буду ангажована укупно шест инжињера са лиценцама 314 или 

313 (два са пуним радним временом и још четири ангажована у складу са законом) или 

је довољно да буду ангажована укупно четири инжињера од којих су два ангажована са 

пуним радним временом? 

 

ОДГОВОР бр. 1: 

Потребо је да подносилац пријаве има укупно 6 инжењера са важећом лиценцом број 313 

или 314 од којих: 

- најмање два лица са лиценцом 313 или са лиценцом 314 или једно лице са 

лиценцом 313 и једно лице са лиценцом 314 у радном односу са пуним радним 

временом, све у складу са Правилником о поступку и садржини података за 

утврђивање испуњености услова за издавање лиценце за израду техничке 

документације и лиценце за грађење објеката за које грађевинску дозволу издаје 

министарство надлежно за послове грађевинарства, односно аутономна 

покрајина, као и услови за одузимање тих лиценци (Сл. гласник РС, бр. 24/15) 

и 

- 4 лица са важећом лиценцом број 313 или 314 у радном односу или на други начин 

радно ангажовано сходно Законом о раду. 

 

ПИТАЊЕ бр. 2: 

Да ли једно лице може да буде ангажовано за позиције инжињера са лиценцама 352 и 

350? 

 

ОДГОВОР бр. 2: 

Не. У питању су два извршиоца, од којих је једно лице са важећом лиценцом број 350,  

док је друго лице са важећом лиценцом 352. 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  

БР. 25/17-С                                 

                                                                                          


