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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 радова у отвореном поступку 
- Извођење радова на реконструкцији  дипломатског архива и библиотеке у 

згради Министарства спољних послова Републике Србије -  III фаза„  
(климатизација, противпожарна заштита и други радови) - 

редни број ЈНОТ 11/2014 
 
 
на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 
6. октобра 2014. године у 14:52 часова: 
 
 

1. Питање заинтересованог лица: 
У вези са припремањем понуде за јавну набавку радова у отвореном поступку – 
Извођење радова на реконструкцији дипломатског архива и библиотеке у згради 
Министарства спољних послова Републике Србије – III фаза (климатизација, 
противпожарна заштита и други радови), Партија 1, молимо за појашњење 
следећег дела конкурсне документације: 
На страни 34 конкурсне документације као услов за располагање довољним 
кадровским капацитетом наводи се да понуђач има у радном односу (одређено 
и/или неодређено време) или по другом, Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), правно дозвољеном основу, ангажовано 
најмање пет лица од којих минимум по једног дипломираног инжењера са 
лиценцама 410, 430, 450 и 453 (или једног или више инжењера са више 
лиценци). 
Сматрамо да су део „најмање пет лица од којих – минимум по једног 
дипломираног инжењера“ у део „(или једног или више инжењера са више 
лиценци)“ контрадикторни, па молимо за појашњење. Да ли ће се за испуњење 
наведених лиценци прихватити један инжењер са више лиценци или је потребно 
за сваку наведену лиценцу потребно навести друго лице?  
 
 
 



 
1.Одговор Комисије: 

Потребно је да понуђач има ангажовано најмање пет лица која раде на 
пословима који су предмет јавне набавке. Што се тиче тражених лиценци, 
неопходно је да буду заступљене све тражене лиценце (410; 430; 450 и 453), при 
чему је дозвољено да једно лице поседује више лиценци. 
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