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К у р ш у м л и ј а  
 

Предмет: Одговор на питања у вези јавне набавке број  92/2018 – “Извођење радова на 

изградњи II фазе дечијег обданишта „Чаролија“ у Куршумлији” 

 

 Дана 13.12.2018. године примили смо питање од заинтересованог понуђача којим се 

траже додатне  информације и  додатно појашњење конкурсне документације за ЈН 92/2018, у 

оквиру којег је постављено следеће питање: 

 

Питање 1:   

Поштовани, везано за набавку радова на извођењу радова на изградњи II фазе дечијег 

обданишта „Чаролија“ у Куршумлији јавна набавка радова бр. 92/2018, није јасно дефинисан 

услов за кадворски капацитет за потребне инжењере. Ви сте навели да тражите: „ Најмање 30 

(тридесет) запослених радника од којих су најмање 2 (два) запослених дипломираних 

грађевинских инжењера, од којих је један са лиценцом бр.410, или 412, или 413 или 430 или 450. 

и 4 (четири) одговорна извођача радова са лиценцом; 410 или 412 и 413, 430 и 450“. 

Наше питање гласи: Да ли је вама потребан само 2 грађевинска инжењер и 2 одговорна 

инжењера грађевинских радова или и инжењер електро радова и машински инжењер то јест и 

одговорни извођач електро радова и одговорни извођач машинсих радова, јер лиценца 430 и 

лиценца 450 није лиценца грађевинског инжењера. Лиценца бр. 430 – Одговорни извођач радова 

термотехнике,термоенергетике,процесне и гасне технике - дипломирани инжењер машинстрва. 

Лиценца бр. 450 – Одговорни извођач радова електроенергетских инсталација 

ниског и средњег напона – дипломирани инжењер електротехнике. 

 

Одговор на питање 1: 

 Потребан је и  инжењер електро радова и машински инжењер то јест и одговорни 

извођач електро радова и одговорни извођач машинсих радова, јер лиценца 430 и лиценца 450 

није лиценца грађевинског инжењера.   

Обавеза прилог уз достављену документацију по предвиђеној јавној набавци  бр.92/2018 

и то: 

Лиценца бр. 430 – Одговорни извођач радова термотехнике,термоенергетике,процесне и гасне 

технике  - дипломирани инжењер машинстрва 

 Лиценца бр. 450 – Одговорни извођач радова електроенергетских инсталација ниског и средњег 

напона – дипломирани инжењер електротехнике 

 

 

 

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ 

 ЗА  ЈН бр. 92/2018 

 

 

 


