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Република Србија 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

-Комисија за јавну набавку у отвореном поступку- 

Број: 404-738/19-015/3 

Датум: 08.08.2019. године 

П о ж а р е в а ц    

 

 

СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ 

ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
                                                                                                           

ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН ОП 53/2019 

(1.3.11. у Плану јавних набавки)  
 

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку радова 

број ЈН ОП 53/2019 (1.3.11. у Плану јавних набавки) - Радови на ојачавању коловозне 

конструкције-асфалтирање улице Синђелићеве са израдом тротоара, ОРН 45233222 –   

радови на поплочавању и асфалтирању површина, доставило је наручиоцу писани захтев 

путем mail-a дана 07.08.2019. године у 11,12 часова. Наведеним захтевом тражи се одговор на 

следеће питање: 

 

ПИТАЊЕ:  

     

У прописаном року тражимо од вас додатно појашњење за горе поменуту јавну набавку  

Наиме, расписали сте следеће: 
4.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 

Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако: 

4.2.2) располаже довољним кадровским капацитетом и то: 

- најмање један дипломирани грађевински инжењер који поседује личну лиценцу 412 или 

415, а који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној 

набавци 

 

Питање: 

Да ли може дипломирани грађевински инжењер са лиценцом 410, одговорни извођач радова 

грађевинских конструкција и грађевинско-занатских радова на објектима високоградње, 

нискоградње и хидрограње? 

 

Опис радова: 

Извођење радова (нових објеката, реконструкција и санација): 

 свих објеката високоградње; свих врста и сложености конструкцијских система, 

материјала, распона, спратности и висина. 

 мостова свих конструкцијских система, материјала, распона и сложености. 

 тунелских и подземних конструкција, потпорних зидова, темељних јама, санација 

клизишта и темеља свих врста објеката. 

 приступних путева и прилаза, уређење терена и слободних површина 

 насутих брана до 30m висине и високих бетонских брана свих конструкцијских система 

и осталих конструкција хидротехничких објеката (водоторњева, базена, постројења за 

припрему и пречишћавање воде, црпних станица...) 

 унутрашњих инсталација, секундарне мреже и прикључака водовода и канализације 

 Извођење грађевинско-занатских радова на објектима високоградње, нискоградње и 

хидрограње.    
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У вези са наведеним, а у складу са чланом 63.став 3. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) обавештавамо заинтересовано лице 

следеће: 

 

 

ОДГОВОР: 
 

Наручилац неће прихватити грађевинског инжењера са лиценцом 410 као доказ испуњености 

додатног услова у погледу кадровског капацитета,  јер се у предметној набавци не ради о 

приступним путевима и прилазима него о категорисаној градској саобраћајници.  

 
 

 

Ово појашњење у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („ Службени 

гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на 

својој интернет страници www.pozarevac.rs.  

 

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 

http://www.pozarevac.rs/

