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Предмет: Одговор на допис о уоченим недостацима конкурсне документације 

 

 
 

Дана 25.06.2016. године у 13:43 часова путем електронске поште примили смо допис од 

стране заинтересованог лица у коме исти указује на недостатке конкурсне документације у 

поступку јавне набавке - набавка добара - набавка и уградња семафорских уређаја, редни 

број јавне набавке 15/Д-2016, заведен код наручиоца ЈП ''Градац'' Чачак под бројем 373/2016-

ЈН од 27.06.2016. године. 

  

 

Текст дописа: 

 
 

''Поштовани,  
 

у складу са чланом 63. ЗЈН а у циљу припремања испавне понуде указујемо вам на уочене 

недостатке конкурсне документације за ЈН БРОЈ 15/Д-2016 ( набавка и уградња 

семафорских уређаја ): 

 

1. за услов кадровског капацитета тражен је извођач радова са лиценцом 450 или 850. 

Наручилац за предметну јавну набавку не може тражити лиценцу 850 јер према 

одредбама Закона о планирању и изградњи за одговорног извођача радова за послове који 

су предмет ове јавне набавке не може се именовати лице са лиценцом 850. 

 

На сајту Инжењерске коморе Србије јавно су доступни подаци о траженим лиценцама и 

на истом можете проверити да је Лиценца 850 лиценца одговорног извођача електро 

радова У ОБЈЕКТИМА из чега произилази да иста не може бити услов кадровског 

капацитета ове јавне набавке. Односно иста се ни у ком случају не може односити на 

јавне радове на путевима ( јавна расвета, семафори, енергетске инсталације и слично ) 

односно иста не покрива радове који се изводе на површинама ван затворених 

објеката.   

 

У складу са чланом 20. ЗЈН потребно је да нам потврдите пријем. 
 

 

Срдачан поздрав 

 

 

Заинтересовани понуђач...'' 



 

На основу чл. 63. ст. 3. Закона о јавним набавкама ( ''Службени гласник Републике 

Србије'' број 124/12, 14/15 и 68/15 ) наручилац ЈП ''Градац'' Чачак одговор на питање из 

предметног захтева објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

 

 

Одговор: 

 

Комисија за јавну набавку уважава ову сугестију из ког разлога ће се извршити измена 

конкурсне документације и продужити рок за подношење понуда. 

 

 

 

 

 

 

  Комисија за јавну набавку 

  
 


