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ПРЕДМЕТ: Питања и одговори бр. 1 за јавну набавку радова–Одржавање 
објеката високоградње, у отвореном поступку, по партијама, број набавке 
45/2019 
 

Питање 1:  
„На страни 47/91 за партију 3 навели сте кадровски капацитет: 
„-најмање једног дипломираног грађевинског инжењера са важећом лиценцом 400... или 
410..или 411...“ 
„-најмање једног са лиценцом 310...“ 
С обзиром да су предвиђени радови за Партију 3-Санација објекта Хале у Батајници, 
радови високоградње, сматарамо да је случајно изостављена лиценца 311 (одговорни 
пројектант грађевинских конструкција објеката високоградње). 
У прилогу захтева достављамо вам доказ, са сајта ИКС, које радове покрива лиценца 
311. Молимо Вас за појашњење.“  
 
Одговор 1: 

Да, у питању је случајна грешка, Наручилац за испуњење наведеног додатног 
услова захтева једног дипломираног инжењера  са важећом лиценцом 310 или 
311 (измена конкурсне документације бр. 24/2019-2082 од 26.08.2019. год.). 
  
Питање 2: 
„На страни 42/191 –Рок за извођење радова навели сте:“Партија 3:120 календарских 
дана од дана увођења извођача у посао“. 
На страни 58/191, под тачком 10.2. Захтеви у погледу рока за извођење радова  
навели сте : “Партија 3: не дужи од 100 календарских дана од дана увођења извођача 
у посао“. 
На страни 160/191, 5) Опис предмета  набавке... навели сте: Рок за извођење 
радова/максимално 100 календарских дана од дана увођења извођача у посао/“. 
Молимо Вас за појашњење, који рок за извођење радова за Партију 3-Санација 
објекта Хале у Батајници је важећи, тј. 120 или 100 календарских дана од дана 
увођења извођача у посао. 
 
Одговор 2:  
Рок за извођење радова за Партију 3: 100 календарских дана од дана увођења 
извођача у посао (измена конкурсне документације бр. 24/2019-2082 од 
26.08.2019. год.). 
 
 
 



 

 

 

 

 Питање 3: 
„С обзиром да подносимо понуду за Партију 3 да ли смо у обавези да доставимо 
неоверене листове пратеће документације за Партију 1 и Партију 2?“ 
 
Одговор 3: 
Понуђач доставља захтевану документацију само за Партију за коју подноси 
понуду (Ви конкретно за Партију 3). 

 
Комисија за ЈН 


