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Број: 5.2.-27782 

Дана: 06.09.2019. 

 

 

 

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

вези са отвореним поступком јавне набавке Извођење радова на повезивању насеља 

Бегеч са водоводним системом Новог Сада (I фаза), са набавком и уградњом материјала 

број 03-И/2019, за који је Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних 

набавки дана 19.08.2019. године 

 

 

ПИТАЊЕ бр. 1: 

 

У првој измени  конкурсне документације за предметну јавну набавку број 03-И/2019  

на страни 26/104 у делу кадровски капацитет тражено је да понуђач има у радном 

односу или на други начин радно ангажована сходно ЗОР најмање следећа лица: 

 

 1 лица - дипл./маст.инг.грађевине (ВСС) са важећом лиценцом број 410 или ГИ 

04-01.1 

 1 лице - дипл./маст.инг.грађевине (ВСС) са важећим лиценцама број 414 или ГИ 

04-02.1 

 1 лице - дипл./маст.инг.грађевине (ВСС) са важећим лиценцама број 415 или 412 

или ГИ 04-03.1 

 2 лица – грађевински техничар (ВШС/ССС - ВИ/ИВ) 

 5 лица - водоинсталатери који у складу са уговором обављају послове наведеног 

радног места 

 2 лица - бравари који у складу са уговором обављају послове наведеног радног 

места 

 3 лица - тесари који у складу са уговором обављају послове наведеног радног 

места 

 4 лица - зидари који у складу са уговором обављају послове наведеног радног 

места 

 2 лица - армирачи који у складу са уговором обављају послове наведеног радног 

места 

 8 лица - руковаоци грађевинским машинама који у складу са уговором обављају 

послове наведеног радног места. 

 10 лица – возача теретних возила који у складу са уговором обављају послове 

наведеног радног места 

 15 лица – помоћних грађевинских радника који у складу са уговором обављају 

послове наведеног радног места 

 2 лица – електромонтер/електроинсалатер који у складу са уговором обављају 

послове наведеног радног места 

 

Питање: да ли ћемо испунити тражени услов уколико приложимо једно лице које 

поседује две лиценце. 
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ОДГОВОР бр. 1: 

 

За испуњеност услова кадровског капацитета у смислу тражених дипл./маст. инжењера 

грађевине са захтеваним лиценцама, потребно је да понуђач има запослена/радно 

ангажована најмање три лица – три инжењера, од којих сваки инжењер има минимално 

по једну од тражених лиценци, која је важећа.  

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  

БР. 03-И/2019 

                                                                                          


