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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 ) Комисија за јавну набавку у отвореном поступку даје следеће одговоре 

 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 

у вези ЈН ОП 404-19/2015-IV 

             Изградња водоводне и канализационе мреже отпадних вода јужне радне 
зоне у насељу Шимановци –I б фаза 

  
ПИТАЊЕ 1) 
 
На страни 4., конкурсне документације у поглављу IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, под тачком 1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА, подтачка 1.2, у којој су наведени додатни услови 
које понуђач мора да испуни, у тачки 2) КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ, навели сте следеће: 
  
 „Да планирани одговорни извођачи радова који ће решењем бити именовани за извођење 
радова у предметној јавној набавци поседују личну лиценцу и то: 
-          лиценца 414- 1 извршилац, 
-          лиценца 410- 2 извршиоца" 
  
Из спецификације радова, конкурсне документације, види се да је потребно извести 846,60 
м´ водоводне мреже, 835,60 м´ канализационе мреже, те црпну станицу квадратуре цца 
8,00 м². 
  
ПИТАЊЕ:  
 
Да ли је можда дошло до грешке у састављању конкурсне документације, у делу који се 
односи на кадровски капацитет? Наиме, Ви захтевате једног одговорног извођача хидро-
техничког смера, и чак два одговорна извођача конструктивног смера. Логично би било да 
је обрнуто, тј. да сте захтевали два одговорна извођача хидро-техничког смера а једног 
конструктивног смера, поготово ако се узме у обзир обим и количина радова предвиђене 
конкурсном документацијом (објекат црпне станице од цца 8,00 м²). Молимо вас за 
појашњење услова везаног за неопходан кадровски капацитет? 
  



Напомињемо да би захтевани додатни услови за учешће, морали бити у логичној вези са 
предметом Јавне набавке, што овде није случај . 
 
 
ОДГОВОР 1) 
 
Погледати Измене и допуне конкурсне документације од 14.05.2015. године, објављене на 
Порталу јавних набавки и веб-сајту Наручиоца – www.pecinci.org . 
 
 
 
 
 
 
ДОСТАВИТИ: 

- На Портал јавних набавки 
- На веб-сајт Наручиоца 

 
 
 
 

              КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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