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 Питања и одговори бр. 1 
     

1. Питање: 

„Тендерском документацијом на страни 36/35 у делу Кадровски капацитет захтева се 

лиценца број 352. Лиценца бр. 352 се већ дуже време не издаје, а лиценца 353 покрива 

целокупну делатност лиценце 352 и делатности које нису у опису послова за лиценцу 352, 

сматрамо да овај услов треба изменити и он треба да гласи:  

- најмање два дипломирана инжењера електротехнике са важећом лиценцом 353 или 

352; или  једно лице са лиценцом 351 и једно лице са лиценцом 353 или 352. “ 

 

 Одговор: 

У складу са Правилником о начину, поступку и садржини података за утврђивање 

испуњености услова за издавање лиценце за израду техничке документације 

и лиценце за грађење објеката за које грађевинску дозволу издаје министарство, односно 

аутономна покрајина, као и о условима за одузимање тих лиценци ("Сл. гласник РС", бр. 

24/201), члан 9, тачка 15, која се односи на јавне железничке инфраструктуре са 

прикључцима, можемо на следећи начин прихватити вашу сугестију, тако да се текст:    

- најмање два дипломирана инжењера електротехнике са важећом лиценцом 352 или  

једно лице са лиценцом 351 и једно лице са лиценцом 352, 

 

замени са следећим текстом: 

 

- најмање два дипломирана инжењера електротехнике са важећом лиценцом 351; 

или  једно лице са лиценцом 351 и једно лице са лиценцом 353 или 352. 
 

Наиме, неопходно је да постоји једно лице са лиценцом 351 обзиром да се захтева Лиценца 

P141Е1 – пројекти електроенергетских инсталација високог и средњег напона   

за јавну железничку инфраструктуру са прикључцима. 
 

Следи измена конкурсне документације. 
 

 

             


