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П  Е  Ћ  И  Н  Ц  И 

 

На основу члана 63. Став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС“, бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015), пристиглог захтева заинтересованoг лица за појашњење 

конкурсне документације од 03.03.2020.године, а у вези са припремањем понуде, Комисија 

за јавну набавку упућује лицима која су преузела конкурсну документацију 

 

 

ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВЕ 

 

„ Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију унутрашњег простора 

Дома здравља у насељу Пећинци “ 

ЈН број: 404-09/2020-III 

 

Питање бр. 1: Да ли за испуњавање услова кадровског капацитета једно лице може да буде 
носилац више лиценци? 

 

Одговор 1:  

 

Да, једно лице може да буде носилац више лиценци. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Питање бр. 2: Да ли се за испуњавање различитих услова кадровског капацитета могу 
користити иста лица, односно да ли ће понуђач испунити услов кадровског капацитета ако 
за испуњавање услова из тачке 1: 

„најмање 5 запослених на неодређено или одређено време са VI или VII степеном 
стручне спреме“,  

искористи лица из преосталих тачака услова кадровског капацитета, нпр: 
-„1 запосленог на неодређено време са лиценцом Инжењерске коморе- 300“, 
-„да има у радном односу на неодређено или одређено време или ангажоване по 
основу уговора ван радног односа лица која поседују важећу лиценцу Инжењерске 
коморе Србије и то: 



                                1. 311 
                                2. 314 
                                3. 315 
                                4. 330 
                                5. 350 
                                6. 353 
                                7. 381, итд. 
с тим да су иста запослена код понуђача на неодређено или одређено време, како би се 
испунио услов 1 кадровског капацитета? 

 

Одговор 2:  
  

За испуњење различитих услова кадровског капацитета могу се користити  иста лица и 

понуђач ће испунити услов кадровског капацитета ако за испуњавање услова има: 

„најмање 5 запослених на неодређено или одређено време са VI или VII степеном 

стручне спреме“,  

искористи лица из преосталих тачака услова кадровског капацитета, нпр: 
-„1 запосленог на неодређено време са лиценцом Инжењерске коморе- 300“, 
-„да има у радном односу на неодређено или одређено време или ангажоване по 
основу уговора ван радног односа лица која поседују важећу лиценцу Инжењерске 
коморе Србије и то: 

                                1. 311 
                                2. 314 
                                3. 315 
                                4. 330 
                                5. 350 
                                6. 353 
                                7. 381, итд. 
с тим да су иста запослена код понуђача на неодређено или одређено време.                                                       

 

 КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

 


