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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 06.12.2018. 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:  Као додатни услов за кадровски капацитет навели сте да понуђачи морају 

испуњавати следећи услов: "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." Молимо вас да нам појасните колико запослених инжењера и са 

којим леценцама треба да имају понуђачи? Наиме инжењери са лиценцама број 410, или  412, 

или 413 су дипломирани грађевински инжењери,  инжењер са лиценцом број 430 је 

дипломирани инжењер машинства, а инжењер са лиценцом број 450 је дипломирани инжењер 

електротехнике. У додатном услову сте навели да понуђачи треба да имају најмање 2 запослена 

грађевинска инжењера а затим сте навели све наведене лиценце које и јесу и нису из области 

грађевине. Молимо вас да нам појасните колико понуђачи треба да имају запослених 

грађевинских инжењера и са којим лиценцама? Затим сте навели да понуђачи треба да имају 4 

одговорна извођача радова и поново сте навели лиценце које су из различитих области 

(грађевине, машинства и електротехнике). Молимо вас да дефинишете тачан број инжењера 

(одговрних извођача радова) које понуђачи треба да имају ангажована и тачно којих лиценци? 

Односно да ли се наведена 2 запослена грађенинска инжењера рачунају у укупан брoј од 4 

одговорна извођача радова?  

 

Одговор на питање 1: Најмање 30 (тридесет)  запослених радника од којих су најмање 2 (два) 

запослена дипломирана грађевинска инжењера, од којих је макар један са лиценцом број:410, 

или 411 или 412, или 413. и по један одговорни извиђач радова са лиценцом   број: 430 и 450. 

Грешка је у констатацији да је потребно 4 одговорна извођача радова већ да је обавеза  један 

дипломирани  грађевински инжињер да поседује макар једну од  наведених лиценци:410, 411, 

412 или 413. 
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