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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 услуга бр.404-1/41У-2019-28 - услуга 

вршења техничкoг прегледа изведених радова на објектима нискоградње и 

високоградње, за период од две године, у циљу закључења оквирног 

споразума, одговара на питања заинтересованих лица у циљу појашњења 

конкурсне документације: 

 

Питање број 1: 

 

Молимо Вас да код услова који се односи на кадровски капацитет у 

ставци дипл. инг. грађ., осим лиценци 315 и 415 дозволите могућност и 

инжењера са лиценцама 312 и 412 да чествују у тендеру с обзиром да се 

издају на Грађевинском факултету у Нишу, а из области високоградње 

(лиценце 315 и 415) за инжењере са Грађевинског факултета у Београду. 

У кадровском капацитету је наведено је да се тражи лиценца 315. 

Опис делатности: 

Пројекти нових објеката, реконструкција и санација: 

 

 

 

 

потпорних зидова и пропуста, заштите темељних јама дубине до 5м и 

дренажа; 

 

м висине, објекти мање сложености конструкцијских система распона до 12 

м; 

 

 

што има исто значење као лиценца број 312. 

Опис делатности 

Пројекти конструкција нових објеката, реконструкција и санација 

конструкција: 

 

таништа; 

 

 

потпорних зидова и 

пропуста, заштите темељних јама дубине до 5м и дренажа; 

мостова средње сложености; 

м висине, објекти мање сложености конструкциј. система распона до 20 м; 
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Одговор на питање број 1: 

 

Имајући у виду да се ради о лиценцама којима се доказује испуњеност 

додатног услова у погледу кадровског капацитета, наручилац вас обавештава 

да испуњеност траженог додатног услова, у конкретном случају дела 

додатног услова,  понуђач може доказати и неким другим доказом  а не оним 

који је  наручилац тражио конкурсном документацијом.  

Оно што је битно је да се достављеним доказом несумњиво докаже 

испуњеност траженог услова, што је у складу са ставом Републичке комисије 

изнетом  у Одлуци  бр. 4-00-1295/2014. 

Како опис делатности наведених уз лиценцу 315, садржински има исто 

значење са описом делатности наведених уз лиценцу 312, то би понуђач 

достављањем таквог доказа несумњиво доказао испуњеност траженог услова.  
 


