
 
Република Србија 

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У 

СОМБОРУ 

Број: А 154/14 

Датум: 10. јул 2015. године 
         

 

 

        На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', 

бр. 124/12 и 14/15), Комисија за јавну набавку припремила је 

 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

за јавну набавку радова у отвореном поступку 

- адаптација и санација зграде у ул. Његошева бр. 4 у Сомбору - 

редни број 1/2015 

 

 

на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 8. 

јула 2015. године у 11.32 сати: 

 

 

1. Питање заинтересованог лица: 
С обзиром на то да се лиценца за пројектовање и извођење посебних система и 

мера заштите од пожара издаје физичком лицу, да ли понуђач може ово лице да 

ангажује по основу уговора о делу у ком би било наведено да се лице ангажује за 

све време извршења јавне набавке? Понуђач би приложио копију лиценце и уговор 

о делу. 

 

1. Одговор Комисије: 

Прихватљива је свака врста радног ангажовања, те и по основу уговора о делу.  

 

 

2. Питање заинтересованог лица: 
Да ли понуђач може да ангажује по основу уговора о делу лице које поседује 

лиценцу 381, при чему би у уговору било наведено да се лице ангажује за све време 

извршења јавне набавке? Понуђач би приложио копију лиценце, потврду о њеном 

важењу и уговор о делу. 

 

2. Одговор Комисије: 

Прихватљива је свака врста радног ангажовања, те и по основу уговора о делу.  

 

 

3. Питање заинтересованог лица: 
Да ли понуђач може да ангажује по основу уговора о делу лице које поседује 

лиценцу 400, при чему би у уговору било наведено да се лице ангажује за све време 

извршења јавне набавке? Понуђач би приложио копију лиценце, потврду о њеном 

важењу и уговор о делу. 



 

3. Одговор Комисије: 

Прихватљива је свака врста радног ангажовања, те и по основу уговора о делу.  

 

 

4. Питање заинтересованог лица: 
Да ли понуђач може да прикаже једно лице које има и лиценцу 381 и лиценцу 400, 

или то морају бити два лица? 

 

4. Одговор Комисије: 

Услов за две наведене лиценце може испунити једно лице.  

 

 

5. Питање заинтересованог лица: 
Молимо за објашњење на који се атест о техничкој исправности скеле мисли. 

Напомињемо да се атест о техничкој исправности скеле издаје након монтаже и 

прегледа постављене скеле и не може се добити за скелу у расклопљеном стању. 

Понуђач сматра да је довољно прилагање пописне листе као доказа о располагању 

скелом захтеване површине. 

 

5. Одговор Комисије: 

Наручилац је извршио измену Конкурсне документације у овом делу. Измена се 

може преузети са Портала јавних набавки и интернет странице Министарства 

правде.  

 

 

6. Питање заинтересованог лица: 
Да ли ће као референца бити прихваћени радови за које је уговор потписан 2011. 

године, а објекат завршен до дана подношења понуде? 

 

6. Одговор Комисије: 

У Конкурсној документацији је јасно наведено да радови морају бити започети 

најраније 1. јануара 2012. године. Релевантан тренутак започињања радова јесте 

дан увођења у посао. Уколико овај тренутак временски пада пре 1. јануара 2012. 

године, референца неће бити прихваћена. 

 

 

Комисија за јавну набавку 

- Јадранка Савић, дипломирани правник 

- Светлана Марковић, дипломирани архитекта 

- Јелена Кулић, службеник за јавне набавке, дипломирани правник 

- Балша Шијаковић, дипломирани инжењер архитектуре 

- Милан Лазаревић, дипломирани инжењер електротехнике 

- Јована анђелковић, дипломирани правник. 

 
 

доставити:  

- заинтересованом лицу које је  

тражило додатне информације и појашњења 

објавити на: 

- Порталу јавних набавки 

- интернет страници наручиоца 


