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Суботица 

Трг слободе 1 

      

 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени  гласник 

Републике Србије'' бр. 124/12, бр. 14/2015 и бр. 68/2015), 

 

Поводом достављеног захтева за додатним информацијама или појашњењима 

конкурсне документације у вези ЈН К 08/17, од дана 31.03.2017. године, објављујемо 

одговор на наведено питање.  

 

Питање 1: 

Да ли ће понуђач испунити додатни услов у погледу пословног капацитета (тачке 1.1 и 

1.2, стр. 30/80) уколико је Уговор потписан пре захтеваног периода (01.01.2012. – 

20.03.2017. када је објављен Позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки), а 

радови извођени и рачун/окончана ситуација испостављена у захтеваном периоду 

(01.01.2012. – 20.03.2017.)? 
  

 Одговор 1: 

 

Уколико је Уговор потписан пре захтеваног периода (01.01.2012. – 20.03.2017. када је 

објављен Позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки), а радови извођени и 

рачун/окончана ситуација испостављена у захтеваном периоду (01.01.2012. – 

20.03.2017.) биће испуњен услов у погледу пословног капацитета. 

 

Питање 2: 

Да ли један извршилац који поседује две лиценце може истовремено испунити услове 

по више тачака које покрива његова лиценца, а које су захтеване у оквиру кадровског 

капацитета (стр. 32-33/80)? 

Нпр. да ли један извшрилац који поседује лиценце 310 и 410 може истовремено 

испунити оба захтевана услова (тачка 2. и тачка 9.) у оквиру кадровског капацитета?   

  

Одговор 2: 

Један извршилац који поседује више лиценци може истовремено испунити услове које 

покривају његове лиценце а које су захтеване у оквиру кадровског капацитета. Једно 

лице може бити носилац више лиценци. 

 

 

 

 



  

Питање 3: 

На стр. 33/80 конкурсне документације под тачком 14. захтева се „Лице одговорно за 

заштиту од пожара“ – 1 извршилац. Да ли се за испуњене наведеног додатног услова 

захтева: 

  

А.    Лиценца за израду главног пројекта заштите од пожара, чија је делатност: 

Израда главног пројекта заштите од пожара, издато од Министарства 

унутрашњих послова или 

Б.    Лиценца за пројектовање и извођење посебних система и мера заштите од 

пожара, издато од Министарства унутрашњих послова 

  

Напомена: уколико Наручилац захтева лиценцу под Б, молимо вас да дефинишете 

које делатности треба да покрива предметна лиценца? 

 

Одговор 3: 

За испуњене наведеног додатног услова захтева се Лиценца за израду главног пројекта 

заштите од пожара, чија је делатност Израда главног пројекта заштите од пожара, 

издато од Министарства унутрашњих послова како је и наведено на страни 32/80 

Конкурсне документације. 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 

 


