
                            Република Србија 
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ И ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
                  Сектор за материјално-финансијске послове 
           Одсек за јавне набавке и имовинско-правне послове 
                      Број: 404-02-76/2013-12/11 
                 Датум: 21. новембар 2013. године 
                                   Б е о г р а д 
 
 
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», 
број 124/12), Комисија за јавну набавку сачињава 
 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

за јавну набавку услуга у отвореном поступку 
- Израда техничке докуметације за реконструкцију објекта у ул. Катанићева бр. 15 

у Београду - 
редни број 19/2013 

 
 
на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 20. 
новембра 2013. године у 9:59 часова: 
 
 
1. Питање заинтересованог лица: 
Да ли понуђач за одговорног инжењера за енергетску ефикасност зграда – лиценца 
381 и техничка лица са лиценцом – уверењем МУП-а доставља радне биографије? 
  
1. Одговор Комисије: 
Да. 
 
2. Питање заинтересованог лица: 
Који је број техничких лица са лиценцом – уверењем МУП-а, којим понуђач 
испуњава услов? 
 
2. Одговор Комисије: 
Најмање једно лице. 
 
3. Питање заинтересованог лица: 
Као један од услова за испуњавање кадровског капацитета на стр. 19/66 наводите да 
инжењери имају «радно искуство на изради пројеката реконструкције или изградње 
објеката НАЈМАЊЕ 5 ГОДИНА пре објављивања позива.» Сматрамо да Наручилац 
треба да измени конкурсну документацију у овом делу, јер испуњавање услова није 
могуће за инжењера за енергетску ефикасност зграда – лиценца 381, јер захтевана 
лиценца је уведена, тј. Постоји од 2012. године. 
 
3. Одговор Комисије: 



Постављени услов, да је потребно да наведена лица имају радно искуство на изради 
пројеката реконструкције или изградње објеката најмање пет година пре 
објављивања позива за подношење понуда, важи за све тражене инжењере. 
Прво, Наручилац одређивањем услова под тачком 4.2) Додатни услови из чл. 76. 
Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова, подтачка 3) довољан 
кадровски капацитет, настоји да обезбеди да понуђач располаже стручним лицима 
са одговарајућим лиценцама и тиме омогућити покривеност свих сегмената у 
изради пројекта. 
Други део услова који се односи на радно искуство у трајању од најмање пет 
година, омогућава Наручиоцу да изврши избор оног понуђача који располаже 
кадровима који своју стручност, осим поседовањем лиценце, доказују и стеченим 
радним искуством, а које подразумева да је лице учествовало у изради пројеката 
реконструкције или изградње објеката. 
Имајући у виду да су лиценце за енергетску ефикасност зграда добијали инжењери 
са већ одређеним искуством (из својих области: грађевина, архитектура итд.), 
самим тим се подрзумева да су и раније стицали искуства у изради пројеката 
односно техничке документације.   
 
 

   Комисија за јавну набавку 
 Милан Лазаревић, дипл.инж.ел., члан 

Светлана Марковић, архитекта, заменик члана 
Деана Власак, дипл.инж.арх., члан 

Зорица Шерeмет Довијанић, дипл.инж.арх., заменик члана 
Јована Грујић, службеник за јавне набавке, дипл. правник, члан 

Јелена Кулић, слижбеник за јавне набавке, дипл. правник, заменик члана 
 

 
доставити:  
- заинтересованом лицу које је тражило додатне информације и појашњења 
објавити на: 
- Порталу јавних набавки 
- интернет страници наручиоца 
 


