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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 јавну набавку радова  бр.404-2/27Р-2020-28 – извођење 

радова на рекострукцији зграде музеја на археолошком налазишту 

„Медијана“ у Нишу, даје  додатно  појашњење конкурсне документације по: 

 

 

Питању број 1: 

 У делу конкурсне документације која се односи на испуњеност услова 

на страни 23/95 стоји: “Уколико понуду подноси група понуђача, у складу 

са чланом 81. ЗЈН, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне 

услове из члана 75. ст. 1. тачка 1), 2) и 4). У том случају група понуђача  је 

дужна да за сваког члана групе достави доказе да испуњава услове из члана 

75. ст. 1. тачка 1), 2) и 4) и из члана 75. ст. 2. ЗЈН.“. 

Да ли је довољно и да ли може да један од чланова конзорцијума има 

велику лиценцу а остали чланови конзорцијума не морају?. 

 

 

Додатно појашњење по питању број 1: 

У цитираном делу конкурсне документације стоји да сваки понуђач из 

групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. ст. 1. тачка 1), 

2) и 4), као и  и из члана 75. ст. 2. ЗЈН.  

Тражена лиценца И090А1 је услов из члана 75 ст. 1 тач. 5) Закона о 

јавним набавкама, што значи да тај услов не мора да испуни сваки понуђач 

из групе понуђача. 

  

Питању број 2: 

У делу конкурсне документације која се односи на испуњеност услова 

на страни 22/95 стоји: 

„ Услов из чл. 76. ст. 2. ЗЈН - кадровски капацитет: да за извршење 

предметне јавне набавке има, ангажована по основу Уговора о раду (на 

одређено или неодређено време) или Уговора којим се регулише рад ван 

радног односа, следећа лица: 

Најмање 2 (два) дипл. грађевинска инжењера са лиценцом 400 или 

401 или  410 или 411, 

најмање  1 (једног) дипл. инжењера са  лиценцом 413 или 414,  

најмање  1 (једног) дипломираног инжењера са лиценцом 430, 

најмање  1 (једног)  пројектанта грађевинских конструкција са 

лиценцом 310, 

најмање  1 (једног) дипломираног инжењера електротехнике са 

лиценцом 450,“.  

Да ли је у делу који се тиче дипл. грађевинских инжењера са 

лиценцом 400 или 401 или  410 или 411, у питању техничка грешка или сте 
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мислили да је овај услов задовољен уколико имамо два инжењера са било 

којом од наведених лиценци? 

 

Додатно појашњење по питању број 2: 

 У том смислу наручилац ће у складу са чланом 63. Закона о јавним 

набавкама, извршити измену конкурсне документације у поменутом делу. 

Измењена страна 22/95 из конкурсне документације биће саставни део 

конкурсне докентације и сви понуђачи ће бити у обавези да понуду дају у 

складу са измењени условом који се тиче кадровског капацитета.  

 

Питању број 3: 

У делу конкурсне документације која се односи на испуњеност услова 

на страни 22/95 стоји: 

„ Услов из чл. 76. ст. 2. ЗЈН - кадровски капацитет: да за извршење 

предметне јавне набавке има, ангажована по основу Уговора о раду (на 

одређено или неодређено време) или Уговора којим се регулише рад ван 

радног односа, следећа лица: 

Најмање 2 (два) дипл. грађевинска инжењера са лиценцом 400 или 

401 или  410 или 411, 

најмање  1 (једног) дипл. инжењера са  лиценцом 413 или 414,  

најмање  1 (једног) дипломираног инжењера са лиценцом 430, 

најмање  1 (једног)  пројектанта грађевинских конструкција са 

лиценцом 310, 

најмање  1 (једног) дипломираног инжењера електротехнике са 

лиценцом 450,“.  

Да ли један инжењер који је носилац лиценци 410 и 310, може да 

задовољи оба захтева у погледу наведених лиценци?   
 

Додатно појашњење по питању број 3: 

 У том смислу наручилац ће у складу са чланом 63. Закона о јавним 

набавкама, извршити измену конкурсне документације у поменутом делу. 

Измењена страна 22/95 из конкурсне документације биће саставни део 

конкурсне докентације и сви понуђачи ће бити у обавези да понуду дају у 

складу са измењени условом који се тиче кадровског капацитета.  
 

Питању број 4: 

У делу конкурсне документације која се односи на испуњеност услова 

на страни 22/95 стоји: 

„...За лица ван радног односа – ангажована у складу са Законом о раду, 

период радног ангажовања мора да покрива период за који се уговора 

предметна јавне набавка. 
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За најмање 20 извршилаца потребно је доставити важећа лекарска 

уверења за рад на висини.“. 

Да ли је довољно као доказ за 20 извршилаца само доставити важећа 

лекарска уверења за рад на висини, како сте навели у конкурсној 

документацији, или је потребно доставити и копије М образаца осигурања 

којима доказује да су исти у радном односу код понуђача (на одређено или 

неодређено време) или копије уговора којим се регулише рад ван радног 

односа? 
 

Додатно појашњење по питању број 4: 

 У том смислу наручилац ће у складу са чланом 63. Закона о јавним 

набавкама, извршити измену конкурсне документације у поменутом делу. 

Измењена страна 22/95 из конкурсне документације биће саставни део 

конкурсне докентације и сви понуђачи ће бити у обавези да понуду дају у 

складу са измењени условом који се тиче кадровског капацитета.   

 

 
 


