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На основу чл. 54. став 12. тачка 1) и члана 63. став 2. и став 3. Закона о 

јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 

68/2015),  

 

Комисија за поступак јавне набавке мале вредности добара,  

404-1/132Д -2019-28– набавка опреме за климатизацију са уградњом за 

објекат у улици Милојка Лешјанина број 39 

Вам доставља 

 

Одговаре  на питањe заинтересованог лица у циљу појашњења 

конкурсне документације: 

 

 

Питање број 1 

 

У додатним условима тендерске документације за учешће у поступку 

јавне набавке (стр.6/41 и 21/41) се тражи да понуђач има радно ангажовано 

лице са важећом лиценцом „одговорног извођача термотехничких 

инсталација 450“. 

Молим вас да проверите да није дошло до грешке у куцању пошто је по 

дефиницији Инжењерске коморе Србије лиценца 450 одговорни извођач 

радова електроенергетских инсталација ниског напона и средњег напона, а 

лиценца 430 је одговорни извођач радова термотехнике, термоенергетике, 

процесне и гасне технике. 

 

Одговор на питање број 1 

 

Приликом израде конкурсне документације дошло је до техничке 

грешке код уписа броја лиценце на странама 6/41 и 21/41, где стоји: 

„одговорног извођача термотрхничких инсталација и то број 450“. 

 

А треба да стоји: 

 

„одговорног извођача термотрхничких инсталација и то број 430. 

 

У складу са одговором на питање број 1. Извршена је у измена и допуна 

конкурсне документације број 1. 

 

Питање број 2 

 

Такође бих желела да проверим на који начин треба доказати услове из 

чл. 76 став 2 ЗЈН под бројем 6 (финансијски капацитет – стр 20/41 и 7 

(пословни капацитет – стр 21/41) 
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Одговор на питање број 2 

 

Испуњеност услова из чл. 26. Закона, обавезних услова из чл. 75. ст. 1. 

тач. 1),  2) и 4) и из чл. 75. ст. 2. Закона, као и додатних услова из чл. 76. ст. 

2. Закона (у погледу финансијског, пословног и техничког капацитета), за 

учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује 

достављањем: 

а) Изјаве понуђача – попуњене и потписане, уколико понуђач 

самостално подноси понуду, или 

Изјаве понуђача и подизвођача - попуњене  и потписане (од стране 

овлашћеног лица понуђача и свих подизвођача), уколико понуђач подноси 

понуду са подизвођачем потписану, или 

Изјаве групе понуђача – попуњене и потписане (од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача), уколико понуду 

подноси група понуђача. 

Изјава, у зависности од начина подношења понуде, мора да буде 

попуњена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико 

Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за 

заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 

 

Изјаве су саставни део конкурсне документације. 

 

 

У Нишу, 15.11.2019. године 
 


