
 
 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: Питања – одговори у вези јн бр. Р-5/3/2019-ГК 

Санација кровне конструкције и крова на згради РЈ„МиР“ Нови Сад 
 

Питање бр.1: 

 

У Додатним условима под бр. 2. Кадрвовски капацитет, тражите да Понуђач има 

у Радном односу или на други начин ангажовано у складу са Законом о раду 3 

Грађевинска инжењера са важећом лиц. 410. 

Наше питање гласи: 

Да ли потенцијални понуђач може да приложи и Лиц. 411 која покрива исту врсту 

радова као и тражена Лиценца 410. 

 

Одговор бр.1: 

 

За испуњеност  кадровског капацитета, наручилац ће прихватити као доказ 

лиценцу 410 или лиценцу 411 за наведена стручна лица . 

 

Питање бр.2: 

 

У делу конкурсне документације под насловом „Додатни услови, начин 

доказивања- за кадровски капацитет“ је наведено да је потребно да се достави 

доказ о ангажовању: 

- 3 (три) дипломирана инжењера  грађевинске струке који поседују 

лиценцу број 410. 

Имајући у виду да да инжењер са лиценцом 411 може бити одговорни извођач 

радова за предметне радове из конкретне јавне набавке као и инжењер са 

лиценцом 410, те сматрамо да би било исправно доставити као доказ и 

ангажовање инжењера са лиценцом 411 и да ли би наведено прихватили као 

довољан доказ за испуњеност кадровског услова? 

 

 

Одговор бр.2: 

 

За испуњеност  кадровског капацитета, наручилац ће прихватити као доказ 

лиценцу 410 или лиценцу 411 за наведена стручна лица . 

 

Питање бр.3: 

 

Сматрамо да је наручилац сувише високо поставио услов у погледу попсловног 

капацитета захтевајући од понуђача да достави доказе за „урађених 20.000 м2 

крова и кровне конструкције у протекле 3 године“. 



 

 

Имајући у виду да је ваш предмет јавне набавке - Санација кровне конструкције и 

крова на згради РЈ„МиР“ Нови Сад, а чија  површина крова износи око 1.000,00 

м2, зашто је потребно да понуђач у својим референцама изведених радова има 

укупно извршених радова на 20 пута већој квадратури кровова од оне на коју се 

односи предметна набавка? Јер референтни износ који се тражи од Понуђача не 

сме бити већи од двоструке вредности предметне површине радова обухваћених 

јавном набавком, о чему постоје решења Републичке комисије као и ставови 

Управе за јавне набавке. 

 

 

Одговор бр.3: 

 

Омашком је у делу траженог пословног капацитета постављен услов од 20.000 м2. 

Исправна је површина од 2000 м2 

 

Захваљујемо се потенцијалном понуђачу на уоченом пропусту наручиоца. 

 

Овај одговор на постављено питање сматра се изменом предметне конкурсне 

документације у делу услова за испуњеност пословног капацитета и начина на 

који се исти доказује. 

 

 

 

 

 

 

 
 


