
Републичком заводу за заштиту споменика културе – Београд достављен је захтев 

понуђача за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за 

јавну набавку радова на санацији влаге и кровног покривача зграде Републичког завода 

за заштиту споменика културе – Београд, ЈН бр. 1.3.6- оп/17, са следећим питањeм: 

 

" Molimo vas za obrazloženje obaveznog uslova tačka 5 po kojoj se od ponuđača traži da ima 

važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke, a 

kao dokaz je navedeno da je potrebno dostaviti "Licenca odgovornog izvođača radova (410 ili 

411 ili 412) koju izdaje Inženjerska komora Srbije, sa potvrdom da je ista važeća – najmanje 

jedna. Potvrda treba da je izdata posle objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na Portalu 

javnih nabavki UJN. Neoverena kopija" 

Naveden uslov pod tačkom 5 se odnosi na posebne dozvole nadležnih organa koje poseduju 

izvođači radova u slučaju kada je konkursnom dokumentacijom i vrstom radova to 

neophodno. Angažovanje odgovornog izvođača radova sa licencom broj 410 ili 411 ili 412 ne 

spada u uslov posebne dozvole nadležnih organa, već treba da bude definisano u okviru 

dodatnih uslova člana 76. stav 1 zakona o javnim nabavkama. prema tome vas molimo da 

izvršite izmenu javne nabavke tako da naveden uslov uvrstate u dodatne uslove. Takođe 

napominjemo da se potvrda o važnosti licence izdaje prilikom plaćanja članarine inženjerske 

komore i da ona važi godinu dana, tako da je neosnovan vaš zahtev kojim tražite da potvrda 

bude izdata nakon objavljivanja poziva za podnošenje ponuda." 

 

 

Поводом достављеног захтева дајемо следећи одговор: 

 

Прихватамо сугестију понуђача, због чега се конкурсна документација мења на следећи 

начин: 

 

У поглављу IV Конкурсне документације, у одељку 1., у тачки 1.2. , на страни бр.7/46, 

после подтачке 1) , додаје се подтачка 2), која гласи: 

 „да располаже следећим кадровским капацитетом: 

- Да има најмање једно лице, радно ангажовано по било ком основу, са лиценцом 

одговорног извођача радова (410 или 411 или 412) коју издаје Инжењерска комора 

Србије и потврдом да је иста важећа.“ 

 

У поглављу IV Конкурсне документације, у одељку 2. брише се комплетан текст у 

тачки 5. и додаје се нови текст који гласи: 

 

„да има најмање једно лице, радно ангажовано по било ком основу, са лиценцом 

одговорног извођача радова (410 или 411 или 412) коју издаје Инжењерска комора 

Србије и потврдом да је иста важећа – додатни услов: 

 

Доказ: 1)  Фотокопија уговора о радном ангажовању и фотокопија 

обрасца М пријава – промена и одјава обавезног 

социјалног осигурања. 

2) фотокопија лиценце одговорног извођача радова (410 

или 411 или 412) коју издаје Инжењерска комора Србије, 

са фотокопијом потврде да је иста важећа. 

(неоверене фотокопије)“ 

 



  

 
Овај одговор чини саставни део конкурсне документације за јавну набавку број 1.3.6-

оп/17. 
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