
ПРЕДМЕТ:  Питање бр.1 за  ЈН бр.14/18 

 
У складу са чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 
и 68/15), достављамо Вам одговорe на питањa: 

Питањa: 
 

1. Да ли се понуда предаје 05.04.2019. до 12 часова (како пише у јавном позиву), а не 
до 06.03.2019. (како пише на тендерској документацији и када је објављена на 
порталу)? 
 

2. За испуњење захтева за кадровски капацитет, тражи се најмање 1 (један) 
дипломирани инжењер грађевине 400 или 401 или 413 или 414. 

Лиценце 400 или 401 су лиценце дипломираних инжењера архитектуре. Да ли треба да 
стоје лиценце 410 или 411 или 413 или 414, које су лиценце дипломираних инжењера 
грађевине? 

 
3. Да ли PE цеви могу да буду испоручене у дужинама од 12 m ? 

 
4. Да ли PE цеви DN 110 mm могу бити испоручене у котурима од 100 m (уобичајена 

паковања по стандарду EN 12201)? 
 
ОДГОВОР: 
 

1. У питању је техничка грешка. У поглављу VI Упутство понуђачима како да сачине 
понуду на стр.49/100 кокурсне документације ЈН бр.14/18 као и у Позиву за 
подношење понуда  је јасно наведено: „Понуда се сматра благовременом, ако је 
примљена од стране наручиоца до 05.04.2019. године, до 12,00  часова.“  
 

2. За лиценце лиценце 400 или 401 додаће се опис дипломирани инжењер 
архитектуре. Ако стриктно гледамо опис лиценце 410, нигде се не спомињу вањске 
инсталације водовода и канализације, али мишљења смо да се свакако може 
прихватити, као и лиценца 411, а лиценце 413 и 414 су неспорне.  Конкурсна 
документација ЈН бр.14/18 бити измењена у поглављу V Услови за учешће у 
поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. закона и упутство како се доказује 
испуњеност услова,  део 1.2. Додатни услови 4) кадровски капацитет, стр.46. тако 
да гласи: 
„најмање 1 дипломирани инжењер грађевине који поседује важећу лиценцу 
Инжењерске  коморе Србије, и то: лиценцу бр. 410 или 411 или 413 или 414 или  
дипломирани инжењер архитектуре са лиценцом 400 или 401 - који ће решењем 
бити именован за извођача радова у предметној јавној набавци“. 
 

3. PE цеви могу бити испоручене у дужинама од 12 m. Конкурсна документација ЈН 
бр.14/18 бити измењена у поглављу XVII Предмер радова на стр 94 тачка 9 и стр 97 
тачка 2. 



4. PE цеви DN110 mm ниje препоручљивo да се испоручити у котурима јер се 
оштећују и теже се варе. 

 
 
 

С поштовањем,                                                                            Комисија за јавну набавку 



ПРЕДМЕТ:  Питањa бр.2 за  ЈН бр.14/18 

 
У складу са чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 
и 68/15), достављамо Вам одговорe на питањa: 

Питањa: 
 

1. Да ли је дозвољено да се приликом доказивања пословног капацитета, за Уговоре 
који су реализовани и наплаћени путем рачуна, без ситуација (јер је био такав 
захтев Наручиоца код кога су извођени радови, да се плати након завршетка 
радова, преко рачуна, без привремених ситуација), уз Потврду о реализацији 
уговора, достави, уместо окончане ситуације, рачун? 
 

2. Приликом попуњавања Обрасца број XV – Образац референтне листе, у преамбули 
Обрасца у којој се наводи: ''У вези са чланом 76. став 2. Закона, 
_______________________, изјављујем...'', да ли на остављено место треба 
уписати назив Понуђача (име фирме) или име законског заступника 
Понучађа? 

 
3. У погледу пословног капацитета, везано за попуњавање Потврде о реализацији 

раније закључених уговора – Образац под тачком XVI, у заглављу Потврде захтева 
се унос података за Наручиоца (назив, седиште, матични број и ПИБ), питање је да 
ли се мисли на податке Наручиоца који издаје Потврду Понуђачу или ...? 

 
4. У погледу техничког капацитета, везано за доказ под тачком ''ђ'', где се захтева 

''стручан налаз о прегледу и испитивању опреме за рад, издат од стране правног 
лица са лиценцом за обављање послова прегледа и испитивања опреме за рад'', 
питање за коју опрему, од горе девет наведених, се захтева овај стручни налаз? 

 
5. Кадровски капацитет: Захтева се под првом тачком 10 извршилаца, затим 1 

инжењер, 2 вариоца и 1 лице за БЗР, да ли је услов да Понуђач располаже са 
најмање 10 извршилаца од који су најмање 1 инжењер, 2 вариоца и 1 лице за БЗР 
или се захтева најмање 14 извршилаца (10 + 1 инжењер, 2 вариоца и 1 лице за БЗР)? 

 
6. Такође, у погледу кадровског капацитета, доказ под тачком ''б'' доказ о радном 

статусу, наводи се да се доставља фотокопија уговора о раду или М-А образац, али 
само за носиоце лиценци, питање је да ли се на овај начин доказује радни статус 
за све извршиоце или само за лиценцираног инжењера? Ако се ово односи 
само на лиценцираног инжењера како се доказује радни статус за остале 
извршиоце? 

 
7. Затим доказ под тачком ''в'', такође у погледу кадровског капацитета, наводи се 

како се доказује доказ о радном ангажовању, али поново само за носиоце лиценци, 
да ли се ово заиста односи само за носиоце лиценце или на све извршиоце? 
Ако се ово односи само на лиценцираног инжењера како се доказује радно 
ангажовање за остале извршиоце? 



8. Под тачком ''а'', код доказа за кадровски капацитет, захтева се да се достави извод 
из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку за месец који 
претходи месецу објаве позива за подношење понуда, оверену печатом и потписом 
овлашћеног лица понуђача, што значи за фебруар 2019. године, а у Напомени на 
крају доказа наводи се да радни однос и ангажовање лица у складу са Законом о 
раду треба да обухвати период најкасније од дана подношења понуде до завршетка 
предметних радова по уговору, што значи да Понуђач може ангажовати лице и дан 
пре отварања понуда (04.04.2019. године), како онда за то лице доставити горе 
наведени доказ под тачком ''а'', извод за фебруар ако је лице ангажовано тек у 
априлу? 
Друго питање везано за напред наведено је да ли Уговор о делу или други 
Уговор о радном ангажовању може бити закључен са одложним дејством, 
односно Уговор о ангажовању лица у коме ће бити наведено да исти ступа на 
снагу само у случају закључења Уговора између Понуђача и Наручиоца, тј. 
само у случају ако Понуђач добије предметни посао? Ако се дозвољава Уговор 
са одложним дејством може ли у том случају да доказ за радно ангажоване 
извршиоце, тј. за извршиоце који нису у радном односу код Понуђача буде 
само фотокопија Уговора о делу или уговора о обављању привремених и 
повремених послова или другог Уговора о радном ангажовању без М обрасца? 
  

9. Да ли се у тачки 19, која дефинише резервни критеријум, у поглављу VI. 
УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, у другом ставу, 
мисли да ако је понуђен исти рок извођења радова (уместо гарантни рок), као 
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни 
рок? 
 

10. У Предмеру и предрачуну у делу III Водоводна мрежа – спољашна на позицији 
10 се у опису позиције наводи да је обрачун по m' а у колони ''јединица мере'' је 
наведено ''ком.'', за свих 5 ставки у оквиру наведене позиције. Питање да ли је за 
ставке из позиције 10 јединица мере m' или комад?  

 
11. Молимо за појашњење Вашег одговора објављеног 20.03.2019. године за предметну 

јавну набавку, конкретно одговор под бројем 4, на које је постављено следеће 
питање: ''Да ли PE цеви DN 110 mm могу бити испоручене у котурима од 100 m 
(уобичајена паковања по стандарду EN 12201)?'', Ваш одговор је ''PE цеви DN110 
mm ниje препоручљивo да се испоручити у котурима јер се оштећују и теже се 
варе'' шта значи није препоручљиво?,молимо за јасан и недвосмислен одговор 
да ли PE цеви DN 110 mm могу бити испоручене у котурима од 100 m 
(уобичајена паковања по стандарду EN 12201) или не? 

 
 

ОДГОВОРИ: 
 

1. Уз Потврду о реализацији уговора понуђач може да достави рачун као доказ да су 
предметни радови реализовани. 
 



2. У Обрасцу број XV – Образац референтне листе, у преамбули Обрасца у којој се 
наводи: ''У вези са чланом 76. став 2. Закона, _______________________, 
изјављујем...'', уписати назив Понуђача. 

3. У поглављу V Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и 
упутство како се доказује испуњеност услова, 1.2 Додатни услови, 2) Пословни 
капацитет, стр.44/100  наведено је да као доказ пословног капацитета понуђачи 
достављају: „ Попуњен, оверен печатом и потписан од стране одговорног лица 
понуђача Образац Референтне листе, који је дат у Поглављу XV Конкурсне 
документације. 
Понуђач је дужан да уз Референтну листу достави потписане и оверене Обрасце 
потврда о раније реализованим уговорима, од стране Наручилаца наведених у 
Референтној листи, који је дат у Поглављу XVI Конкурсне документације.“ 
Такође је наведено да Потврде Наручилаца о реализацији закључених уговора могу 
бити на оригиналном Обрасцу из Конкурсне документације или издате од стране 
других Наручилаца на њиховим обрасцима, при чему такве потврде морају имати 
све елементе које садржи Образац из Конкурсне документације, и то:  
- назив и адресу Наручиоца,  
- назив и седиште понуђача,  
- својство у коме је наступао (извођач, подизвођач, учесник у заједничкој понуди) 
- изјава да су радови за потребе тог Наручиоца извршени квалитетно и у 

уговореном року,  
- врста радова,  
- вредност изведених радова,  
- број и датум уговора,  
- контакт особа Наручиоца и телефон, 
- потпис овлашћеног лица и печат Наручиоца. 
Дакле, у обрасцу XVI Потврде Наручилаца о реализацији закључених уговора 
уписују се подаци наручиоца који издаје потврду. 
 

4. Стручан налаз о прегледу и испитивању опреме за рад, издат од стране правног 
лица са лиценцом за обављање послова прегледа и испитивања опреме за рад се 
доставља за опрему  складу са Правилником о поступку прегледа и провере опреме 
за рад и испитивања услова радне околине околине ("Сл. гласник РС", бр. 94/2006, 
108/2006 –испр.,114/2014 и 102/2015). Опрема за рад која подлеже превентивним и 
периодичним прегледима и проверама је дефинисана чланом 3. овог Правилниика. 
 

5. Понуђач мора да располаже потребним бројем извршилаца:  
- најмање 10 извршилаца,  
- најмање 1 дипломирани инжењер грађевине који поседује важећу лиценцу 

Инжењерске  коморе Србије, и то: лиценцу бр. 410 или 411 или 413 или 414 или  
дипломирани инжењер архитектуре са лиценцом 400 или 401 - који ће решењем 
бити именован за извођача радова у предметној јавној набавци. 



-  најмање 2 вариоца са сертификатом за електрофузионо заваривање цеви; 
-  најмање 1 лице за безбедност и заштиту на раду са положеним стручним испитом. 

Дакле, понуђач мора да располаже са најмање 14 извршилаца. 
 

6. Начин доказивања радног статуса се односи на све извршиоце. Конкурсна 
документација ЈН бр.14/18 ће бити измењена у складу са одговором. 
 

7. Начин доказивања радног ангажовања се односи на све извршиоце. Конкурсна 
документација ЈН бр.14/18 ће бити измењена у складу са одговором. 

 
8. У том случају, понуђач ће за извршиоца доставити доставити доказ о радном 

статусу: фотокопију уговора о раду или М-А обрасца, односно доказ о радном 
ангажовању: фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и 
повремених послова или другог уговора о радном ангажовању и одговарајући М 
образац у складу са законом о раду, односно законом о доприносима за обавезно 
социјално осигурање. 
 
У поглављу V Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и 
упутство како се доказује испуњеност услова, 1.2 Додатни услови, наручилац је 
дефинисао да: „Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора 
испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, одређене у члану 76. 
став 2. Закона, и то: да располаже потребним финансијским, пословним, техничким 
и кадровским капацитетом.“ У делу 1.2 Додатни услови истог поглавља, 4) 
Кадровски капацитет у напомени на  стр.46/100 је наведено: „Радни однос и 
ангажовање лица у складу са Законом о раду треба да обухвати период најкасније 
од дана подношења понуде до завршетка предметних радова по уговору.“ Стога, 
наручилац неће прихватити уговор о делу или уговор о радном ангажовању са 
одложним дејством као доказ испуњености кадровског капацитета. 
 

9. Други став тачке 19. поглавље VI. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА 
САЧИНЕ ПОНУДУ стр.57/100 треба да гласи: „Ако је исти и рок извођења радова, 
као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи 
гарантни рок“ Конкурсна документација ЈН бр.14/18 биће измењена у складу са 
одговором. 
 

10. Јединица мере у делу III Водоводна мрежа – спољашна на позицији 10 је комад. 
Конкурсна документација ЈН бр.14/18 биће измењена у складу са одговором. 
 

11. Цеви DN 110 могу се испоручити и у котурима од 100 m, а препорука је да буду 
комадне. 

 

        С поштовањем,                                                      Комисија за јавну набавку ЈН бр.14/18 



ПРЕДМЕТ:  Питање бр.3 за  ЈН бр.14/18 

 
У складу са чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 
и 68/15), достављамо Вам одговорe на питањa: 

 
 
Питање: 
 

1. Које је минимално растојање између цеви на делу трасе, где се хидрантска мрежа 
полаже у исти ров са водоводоном мрежом? 
 

Одговор: 
1. Растојање између цеви у истом рову треба да буде 80cm гледано осовински. 

 

 

        С поштовањем,                                                       Комисија за јавну набавку ЈН бр.14/18 

    

 



ПРЕДМЕТ:  Појашњење бр.4 за  ЈН бр.14/18 

 

У складу са чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 

и 68/15), достављамо Вам одговорe на питањa: 

 

ПИТАЊA: 

1. На страни 46 од 100 конкурсне документације у тачки 4 ) Кадровски капацитет је 

наведено да понуђач мора да располаже са следећим кадровским капацитетом : 

“ Понуђач мора да располаже потребним бројем извршилаца и квалификацијама 

извршилаца за све време извршења уговора о јавној набавци и то: 

- најмање 10 извршилаца, 

- најмање 1 дипломирани инжењер грађевине који поседује важећу лиценцу 

Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу бр. 410 или 411 или 413 или 414 или 

дипломирани инжењер архитектуре са лиценцом 400 или 401 - који ће решењем бити 

именован за извођача радова у предметној јавној набавци. 

- најмање 2 вариоца са сертификатом за електрофузионо заваривање цеви; 

- најмање 1 лице за безбедност и заштиту на раду са положеним стручним испитом” 

 

Да ли сте мислили да захтевани дипломирани грађ. Инжењери , вариоци и лице за БЗНР 

буду на располагању све време извођења радова у оквиру наведног броја од најмање 10 

извршилаца или сте мислили да понуђач треба да располаже са најмање 10 извршилаца 

плус 4 извршиоца ( 1 дипломирани грађ. Инжењер, 2 вариоца и 1 лице за БЗНР ) што би 

значило да мора да располаже са најмање 14 извршилаца укупно ? 

 

2. Да ли је као доказ кадровског капацитета поред ПППД обрасца потребно доставити 

уговор о раду или радном ангажовању уз одговарајући М образац само за одговорног 

извођача радова и лице за безбедност и здравље на раду , а не за све запослене извршиоце? 

 

3. У тачки 4 ) кадровски капацитет на страни 46 од 100 навели сте да захтевате и да ћете 

прихватити као доказ за одговорног извођача радова и лице које поседује важећу лиценцу 

Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу бр. 410 или 411 или 413 или 414 или 

дипломирани инжењер архитектуре са лиценцом 400 или 401 - који ће решењем бити 

именован за извођача радова у предметној јавној набавци. 

Сматрамо да дипломирани инжењер архитектуре са лиценцом 400 или 401 није адекватно 

стручно лице за обављање послова одговорног извођача радова јер те лиценце не 

обухватају послове одговорног извођача радова на спољашњим цевоводима. На сајту 

Инжењерске коморе Србије јасно су наведена овлашћења дипломираног инжењера 

архитектуре који поседују лиценце 400 И 401 и то следеће: 

 

400- Одговорни извођач радова објеката високоградње и унутрашњих инсталација 

водовода и канализације 

 

Опис делатности: 

Извођење грађевинско - занатских радова на свим архитектонским објектима; 



 Извођење радова на изградњи конструкција свих архитектонских објеката 

спратности до П+5 и распона до 12.0 м; 

 Извођење занатских радова на унутрашњим инсталацијама водовода и канализације 

и на секундарном разводу до границе парцеле са прикључком на инфраструктурну 

мрежу; 

 Извођење радова на уређењу слободних простора и на изградњи прилаза, 

приступних путева у оквиру комплекса изградње објекта; 

 Израда пројеката технологије извођења радова; 

 Израда пројеката једноставних скела и оплата. 

 

401 - Одговорни извођач радова архитектонско-грађевинских конструкција и 

грађевинско-занатских радова на објектима високоградње 

 

Опис делатности: 

 Извођење грађевинско - занатских радова на изградњи, санацији и реконструкцији 

свих архитектонских објеката; 

 Извођење радова на изградњи и фундирању свих врста и сложености конструкција 

архитектонских објеката; 

 Извођење занатских радова на унутрашњим инсталацијама водовода и канализације 

и на секундарном разводу до границе парцеле са прикључком на инфраструктурну 

мрежу; 

 Извођење радова на изградњи прилаза, приступних путева, пропуста и потпорних 

конструкција и на уређењу слободних простора; 

 Израда пројеката технологије извођења радова; 

 Израда пројеката једноставних скела и оплата. 

 

Такође и дипломирани грађевински инжењер који поседује лиценцу 410 или 411 није 

адекватно стручно лице за обављање послова одговорног извођача радова јер те лиценце 

не обухватају послове одговорног извођача радова на спољашњим цевоводима. На сајту 

Инжењерске коморе Србије јасно су наведена овлашћења дипломираног инжењера 

архитектуре који поседују лиценце 410 и 411 и то следеће: 

 

410- Одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско - занатских 

радова на објектима високоградње, нискоградње и хидроградње 

 

Опис делатности: 

 Извођење радова на грађењу грађевинских конструкција нових објеката, на 

реконструкцији и санацији конструкција: 

- свих објеката високоградње; свих врста и сложености конструкцијских система, 

материјала, распона, спратности и висина; 

- високих и насутих брана и акумулација напуњених водом, јаловином или пепелом; 

- нуклеарних објеката и других објеката који служе за производњу нуклеарног 

горива, радиоизотопа, озрачивања, ускладиштење радиоактивних отпадних 

материја; 

- мостова свих конструкцијских система, материјала, распона и сложености; 

  



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

клизишта и других облика нестабилности терена; 

- темеља свих врста објеката; 

- заштите темељних јама, приступних и градилишних путева и прелаза; 

- стадиона свих конструктивних система и капацитета; 

- хидроелектрана са припадајућом браном, термоелектрана, топлана и далековода; 

- телекомуникационих објеката односно мрежа; 

- хидрограђевинских објеката на пловним путевима и бродских преводница; 

- силоса и резервоара; 

- торњева и јарбола (стубова са више реда ужади); 

- расхладних торњева; 

- индустријских објеката; 

- градских саобраћајница и свих некатегорисаних путева; 

- унутрашњих инсталација водовода и канализације; 

- занатских грађевинских радова; 

- припремних радова 

- теренских и лабораторијских испитивања за потребе израде геотехничких 

елабората; 

- на побољшању тла за потребе фундирања; 

- извођење различитих типова геотехничких анкера; 

- израда различитих система за обарање подземне воде; 

 Израда пројеката технологије извођења радова и организације рада; 

 Израда пројеката једноставних скела и оплата; 

 Израда пројеката заваривања и монтаже носећих челичних конструкција. 

 

411 - Одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско - занатских 

радова на објектима високоградње 

 

Опис делатности: 

Извођење радова на градњи грађевинских конструкција нових објеката, на реконструкцији 

и санацији конструкција: 

- свих објеката високоградње; 

- друмских мостова распона до 15 метара; 

- цевних и транспортних мостова; 

- торњева разних намена; 

- темељења објеката високоградње; 

- темељења осталих инжењерских објеката у једноставним геотехничким условима; 

- потпорних зидова; 

- заштите темељних јама; 

- једноставних хидротехничких објеката; 

- унутрашњих инсталација водовода и канализације; 

- занатских грађевинских радова; 

- приступних и градилишних путева; 

- припремних радова; 

 Израда пројеката технологије извођења радова и организације рада; 

 Израда пројеката једноставних скела и оплата. 



 

Једино су за лиценце 413 И 414 у опису делатности наведени радови на спољашњим 

цевоводима и то за лиценцу 413- спољнње мреже водовода и канализације и пратећих 

хидротехничких објеката; и за лиценцу 414- спољне мреже водовода и канализације и 

пратећих хидротехничких објеката; 

 

У члану 76. Закона о јавним набавкама , став 6 наведено је :“ Наручилац одређује услове за 

учешће у поступку тако да ти услови не дискриминишу понуђаче и да су у логичкој вези са 

предметом јавне набавке“. 

  

У складу са напред наведеним сматрамо да једино дипломирани грађевински инжењери 

који поседују лиценце 413 или 414 могу бити стручна лица на пословима одговорног 

извођача радова на пословима који су предмет ове јавне набавке . 

Имајући то у виду предлажемо Наручиоцу да изврши измену конкурсне документације у 

наведеном делу кадровског капацитета и да уместо инжењера који поседују лиценце 400 

или 401 или 410 или 411 наведе само дипломиране грађевинске инжењере који поседују 

лиценце 413 или 414 као услов за овај део кадртовског капацитета, јер су они у логичкој 

вези са предметом јавне набавке. 

 

 

ОДГОВОРИ: 

 

1. Понуђач мора да располаже потребним бројем извршилаца:  

- најмање 10 извршилаца,  

- најмање 1 дипломирани инжењер грађевине који поседује важећу лиценцу 

Инжењерске  коморе Србије, и то: лиценцу бр. 411 или 413 или 414 или  

дипломирани инжењер архитектуре са лиценцом 400 или 401 - који ће решењем 

бити именован за извођача радова у предметној јавној набавци. 

-  најмање 2 вариоца са сертификатом за електрофузионо заваривање цеви; 

-  најмање 1 лице за безбедност и заштиту на раду са положеним стручним испитом. 

Дакле, понуђач мора да располаже са најмање 14 извршилаца. 

 

2. Начин доказивања радног статуса (или радног ангажовања) се односи на све 

извршиоце. Конкурсна документација ЈН бр.14/18 ће бити измењена у складу са 

одговором. 

 

3. За дипломиране инжењере архитектуре имаоце лиценци 400 или 401 у опису 

делатности, на сајту Инжењерске коморе Србије између осталог стоји: 

-извођење занатских радова на унутрашњима инсталацијама водовода и 

канализације и на секундарном разводу до границе парцеле са прикључком на 

инфраструктурну мрежу; 

 

Како се радови, у овој јавној набавци, управо односе на 

реконструкцију постојеће и изградњу нове хидрантске и водоводне мреже у оквиру 

постојећег комплекса Слободне зоне Прибој, односно у граници парцеле, односно 



до прикључка на инфраструктурну мрежу, који се не мења, имаоци ових лиценци 

испуњавају услов за одговорног извођача радова. 

 

За лиценцу 410, у опису делатности не стоји ова врста радова, па ће конкурсна 

документација бити измењена, односно биће брисана лиценца 410. 

 

За лиценцу 411, на сајту Инжењерске коморе Србије у оквиру делатности „ 

Извођење радова на градњи грађевинских конструкција нових објеката, на 

реконструкцији и санацији конструкција“, између осталог стоји и: 

 

- једноставних хидротехничких објеката 

 

Како предмет јавне набавке јесте једноставан хидротехнички објекат (по 

дефиницији хидротехничких објеката), обзиром да се ради о цевоводу унутар 

грађевинске парцеле до прикључка на јавну инфраструктурну мрежу, то ова 

лиценца остаје као одговарајућа.  

 
 

        С поштовањем,                                                       Комисија за јавну набавку ЈН бр.14/18 
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