
 

Наручилац: Јавно предузеће за урбанистичко и просторно 

планирање, грађевинско земљиште и путеве 

''Градац'' Чачак 
  

Адреса: Цара Лазара број 51. 

Место: Чачак 

Број: 372/2016-ЈН 

Датум: 24.06.2016. године 

  

 

 

 

 

Предмет: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у 

вези са припремањем понуде 

 

 
 

Дана 23.06.2016. године у 14:24 часова примили смо Захтев за додатним информацијама 

и појашњењима од стране заинтересованог лица путем електронске поште у вези поступка 

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

набавке 15/Д-2016, заведен код наручиоца ЈП ''Градац'' Чачак под бројем 371/2016-ЈН од 

23.06.2016. године. 

  

Текст захтева: 

 
 

''Поштовани,  
 

Имамо питање везано да приложену документацију везану за јавну набавку бр: 15/Д-2016 

 

 У делу који се односи на кадровски капацитет  сте навели да су потребне лиценце 450 - 

дипломирани инжењер електтротехнике и 850 - инжењер електротехнике. 

 

 Наше питање гласи: 

 

 Да ли је неопходно да се прилажу обе лиценце уколико поседујемо лиценцираног 

дипломираног инжењера са лиценцом 450, из разлога јер је она по ''хијерархији'' јача од 

лиценце 850 а из исте су области? 
 

 

У ишчекивању одговора 

 

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: 

 

У предметном поступку јавне набавке наручилац ЈП ''Градац'' Чачак је у конкурсној 

документацији у делу ''IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и 

упуству како се доказује испуњеност тих услова'' као додатни услов који понуђач који учествује 

у поступку јавне набавке мора испунити, одредио и услов у погледу кадровског капацитета - 

услов 4) Кадровски капацитет - неопходан кадровски капацитет ( на странама 12 и 13 

предметне конкурсне документације ). 

 

У наведеном услову наручилац је одредио да понуђач након дана објављивања позива 

за подношење понуда на Порталу јавних набавки, односно после 02.06.2016. године, има у 

радном односу на неодређено или одређено време, или по другом правном основу радно 

ангажована лица, и то минимум 1 ( једног ) дипломираног инжењера електротехнике                           

( планирани одговорни извођач радова електроенергетских инсталација ниског и средњег 

напона ) са одговарајућом лиценцом ( личном ) Инжењерске коморе Србије ( Лиценца ИКС 

број 450 ) или 1 ( једног ) инжењера електротехнике ( планирани одговорни извођач 

електроенергетских радова ниског напона у зградама - објектима ) са одговарајућом лиценцом       

( личном ) Инжењерске коморе Србије ( Лиценца ИКС број 850 ). У оквиру предметне 

конкурсне документације, а у односу на наведени услов наручилац је одредио и документацију 

која се доставља у циљу доказивања испуњености услова. 

 

Као један од доказа који се доставља предвиђена је и Лиценца одговорног извођача 

радова број 450 или 850 коју издаје Инжењерска комора Србије ( страна 12 предметне 

конкурсне документације ).                           

 

 

На основу горе наведеног, а у конкретном случају, с обзиром да је наручилац у погледу 

неопходног кадровског капацитета између осталог алтернативно одредио да понуђач мора 

имати или у радном односу на неодређено време или одређено време, или по другом правног 

основу радно ангажовано лице са лиценцом 450 или 850, за доказивање испуњености тог дела 

услова у погледу кадровског капацитета довољно је да понуђач у својој понуди достави доказ 

за лице које има или личну лиценцу 450 или 850.   

 

 

 

 

  Комисија за јавну набавку 

  
 


