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Јавна набавка број: 53/2015 
 

 

Комисија за јавну набавку услуге у отвореном поступку, бр. 53/2015 
 

ПРЕДМЕТ: Додатне информације или појашњења у вези са ЈН 53/2015 
          „Главни пројекат ограде“ 
 
 
Дана 12.06.2015. године примљен је Захтев за додатним информацијама или 
појашњењима у вези са ЈН 53/2015: 
 
1. Да ли прихватате запосленог инжењера са лиценцом 300 као доказ да предузеће 
располаже неопходним кадровским капацитетом? Пошто инжењер са лиценцом 300 
може да пројектује ограду индустријског комплекса, што смо и радили. 
 
2. Да ли прихватате као доказ о испуњењу обавезних услова достављање изјаве о 
испуњавању побројаних услова, а по добијању посла на увид да се достави оригинална 
документација? 
 
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 
124/2012 и 14/2015), а у складу са конкурсном документацијом Комисија за јавне 
набавке бр. 53/2015 даје следећи 
 

О Д Г О В О Р 
 

1. Конкурсном документацијом за јавну набавку услуге „Главни пројекат ограде“ тј. услуге 
израде пројекта за извођење ограде контролисане зоне аеродрома Поникве, у оквиру 
додатних услова (члан 76. ЗЈН) захтева се да понуђач располаже неопходним 
кадровским капацитетом за ову јавну набавку. Под неопходним кадровским капацитетом 
подразумева се да понуђач има најмање, радно ангажованог, једног грађевинског 
инжењера са лиценцом 310, или лиценцом 311, или лиценцом 312, или лиценцом 315, 
или лиценцом 317, или лиценцом 318, а који ће бити одговоран за извршење уговора. 
Додатни услов да понуђач располаже неопходним кадровским капацитетом - 
дипломираним грађевинским инжењером са једном од наведених лиценци је условљен 
специфичностима пројекта за извођење ограде на аеродрому Поникве који не може да 
се подведе по предмету пројектовања дефинисаном у конкурсној документацији под 
пројекат уређења слободног простора. Пројекат се односи на ограду аеродромског 
комплекса дужине од скоро 10 км са свим конструктивним детаљима, детаљном 
нивелацијом и израдом подужног профила као и потребних пројектантских анализа 
геометријског и висинског усаглашавања са трасом планиране сервисне саобраћајнице 
дуж ограде. 
С' тим у вези, не може се прихватити запослени инжењер са лиценцом 300 као доказ да 
предузеће располаже неопходним кадровским капацитетом. 
 



2. У складу са чланом 77. и чланом 79. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 
124/2012 и 14/2015), не може се прихватити достављање изјаве као доказ о испуњењу 
обавезних услова. 
 
 
                              КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 53/2015 


