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СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА 
11000 Београд, Немањина 6 
Телефон: +381 11 362 00 94 
e-mail: nabavke.infra@srbrail.rs.  
 
Број:24/2018-812 
Датум: 23.04.2018. 
 
ПРЕДМЕТ: Питања и одговори бр. 1 за јавну за јавну набавку услуге техничког 
прегледа изведених радова по пројекту Изградња Жежељевог моста преко 
реке Дунав у Новом Саду, у отвореном поступку, набавка бр. 2 
 
 
Додатни услови из члана 76. Став 2. Закона о јавним набавкама у погледу пословног 
капацитета (Додатни услови и начин доказивања испуњености додатних услова, 
стр. 81, 82 и 83). 
Захтевали сте да понуђач, у складу са Законом о планирању и изградњи, поседује 
решења министарства о испуњености услова за израду техничке документације или 
извођење радова (велика лиценца) или обе, стога вам постављамо следећа питања: 
 
Питање 1:  
„Под редним бројем 4. тражите само велику пројектантску лиценцу П141Е4, док 
нисте тражили И141Е3 која је одговарајућа велика извођачка лиценца као што сте 
тражили за све остале лиценце, стога вас питамо зашто нисте применили исте 
захтеве и у овом случају, тј. Формулацију „пројектантске или извођачке лиценце?“ 
 

Одговор 1: 
Понуђач може да достави или једну или другу лиценцу (П141Е4 или И141Е3), 
измена конкурсне документације од 23.04.2018. год. 
 

Питање 2:  
„Под редним бројем 6. тражите само лиценцу П131С1 и под бројем 8. Лиценцу 
П141С1. Наведене лиценце покривају два инжењера са личном лиценцом 370.Стога 
Вас питамо за измену услова, тј. да захтеви буду  лиценца П131С1 или лиценца 
П141С1. 
 

Одговор 2: 
Довољно је да понуђач поседује једну од лиценци, П131С1или П141С1, измена 
конкурсне документације од 23.04.2018. год. 
 

Питање  3:  
„Додатни услови из члана 76. став 2. Закона о јавним набавкама у погледу 
кадровског капацитета. Под бројем 4. тражите инжењере са личном лиценцом 350 
или 450 који нису услов за ниједну велику лиценцу набројану у пословном 
капацитету, стога вас питамо:  
за велику пројектантску  лиценцу П141Е1 или велику извођачку И141Е1 траже се по 
два инжењера са личним лиценцама 351 или 451, за које сматрамо да требају бити 
убачени уместо личних лиценци 350 и 450?“ 
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    Одговор 3: 
Под редним бројем 4. уместо инжењера са лиценцом 350 или 450, неопходни су 
инжењери са личном лиценцом 351 или 451, измена конкурсне документације 
од 23.04.2018. год. 
 

Питање 4: 
„Да ли у погледу кадровског капацитета од 1-7 потребан један инжењер или више?“ 
 

             Одговор 4: 
У погледу испуњења кадровског капацитета од 1-7, потребна су по два 
инжењера која покривају одговарајуће велике лиценце (пројектантске или 
извођачке). 
                                                                                                Комисија за јавну набавку 


