
 

 

 

 
 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

УПРАВНИ СУД  

Су I-1  45/17- 5 

Дана 10.05.2017. године 

Б Е О Г Р А Д 

 

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

РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку припремила је 

 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА 

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

за јавну набавку радова у поступку мале вредности 

- адаптација пословног простора - 

редни број 6/2017 

 

 

на писани захтев заинтересованог лица EDV д.о.о. из Панчева, Светозара Милетића 

1., упућен путем електронске поште дана 08.  маја 2017. године у 15.22 сати: 

 

Питање заинтересованог лица: 

 

 „На страни 7/14 конкурсне документације се каже следеће: 

 

3.2 Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. Закона 

 

 Понуђач мора доказати да: 

 

располаже са кључним особљем које ће бити одговорно за извршење уговора и 

квалитет изведених радова, са следећим важећим лиценцама:  

 

401 – одговорни извођач радова архитектонско-грађевинских конструкција и 

грађевинско-занатских радова на објектима високоградње,  

850 – одговорни извођач електроенергетских радова ниског напона у зградама 

(објектима),  

853 – одговорни извођач телекомуникационих радова у зградама (објектима). 

 

 Молимо вас да извршите измену конкурсне документације и да као 

посебан услов наведете да: 

 

 Понуђач мора доказати да: 

 

располаже са кључним особљем које ће бити одговорно за извршење уговора и 

квалитет изведених радова, са следећим важећим лиценцама:  



 

401 – одговорни извођач радова архитектонско-грађевинских конструкција и 

грађевинско-занатских радова на објектима високоградње,  

850  или 450 – одговорни извођач електроенергетских радова ниског напона у 

зградама (објектима),  

853 – 453 одговорни извођач телекомуникационих радова у зградама (објектима).“ 

 

 Овакав предлог заинтересовано лице образлаже тиме да се лиценце са 

бројевима 850 и 853 издају инжењерима електротехнике (Виша стручна спрема - VI 

степен), док се лиценце 450 и 453 издају дипломираним инжењерима 

електротехнике (Висока стручна спрема - VII степен), те да су области за коју важе 

лиценце 450 и 453 шире од области за које важе лиценце 850 и 853 а што се може 

утврдити и приступом сајту Инжењерске коморе Србије. 

 

Одговор Комисије: 

 

 Нема услова за измену конкурсне документације за јавну набавку 

радова у поступку мале вредности - адаптација пословног простора – редни број 

6/2017, у делу „3.2 Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. 

Закона, тачка 6)“, с обзиром да додатни услови одређени конкурсном 

документацијом не дискриминишу понуђаче и у логичкој вези су са предметом 

јавне набавке, имајући у виду одредбе члана 76. Закона о јавним набавкама. 

 

 

Комисија за јавну набавку: 

 

Стево Ђурановић, судија Управног суда, заменик председника комисије; 

Горица Јовановић, грађевински техничар за високоградњу, запослена у 

Министарству правде, први члан комисије; 

Милан Лазаревић, дипломирани инжењер електротехнике, радно ангажован у 

Министарству правде, заменик другог члана комисије. 

 

објавити на: 

Порталу јавних набавки 

интернет страници наручиоца 


