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ПРЕДМЕТ: Питања и одговори бр. 1 за јавну набавку мале вредности услуге 
техничког прегледа у оквиру пројекта Анекс 2.2 Реконструкција „Јужних 

деоница“ у укупној дужини од 46.497 m на Коридору X, набавка бр. 87/2016 

 

Питање 1:  
„У делу додатни услови, а под тачком 2. Конкурсне документације (Кадровски 

капацитет), наведено је као доказ за радно ангазоване инжењере потребно 

доставити М образац пријаве или М-УН, М-УНК , М3А, М4, М4к образац. С обзиром 

да  ми 2 инжењера ангажујемо сходно члану 202. Закона о раду, на Уговор о 

допунском раду у 12. месецу текуће године, интересује нас да ли као доказ за то 

ангажовање можемо приложити само истоимени уговор, с обзиром да М-УН образац 

не може да се изда пре 31.12.2016. године?  

      У делу додатни услови, а под тачком 2. Конкурсне документације (Кадровски 
капацитет), захтева се да понуђач има у сваком моменту на располагању одговорне 
извршиоце, носиоце личних лиценци 350 и 352. Да ли једно лице које поседује ове 
две лиценце испуњава оба услова, и да ли то важи и за остале захтеване лиценце?“  

Одговор 1: 
Изменом и допуном бр. 1 конкурсне документације, бр. 23/2016-2654 од 
12.12.2016.године, дефинисан је начин доказивања кадровског капацитета. 
 

Питање 2:  
„У делу додатни услови, а под тачком 2. Конкурсне документације (Кадровски 
капацитет), захтева се да понуђач има у сваком моменту на располагању одговорне 
извршиоце, носиоце личних лиценци 350 и 352. Да ли једно лице које поседује ове 
две лиценце испуњава оба услова, и да ли то важи и за остале захтеване лиценце?“ 
 

Одговор 2:  
Конкурсном документацијом је захтевано да понуђач у сваком моменту има на 
располагању лица која поседују личне лиценце, не наводећи број носилаца 
личне лиценце, тако да једно лице може да буде ималац више лиценци. 
Дискреционо право потенцијалног понуђача је да процени да ли са 
расположивим бројем инжењера може успешно, у предвиђеним роковима, 
реализовати предметну набавку.  
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