
Музичка школа ''Исидор Бајић'' 

Његошева 9, Нови Сад 

Број:245     

Дана:12.06.2019.                 

 

Предмет: Одговор на питање - појашњење потенцијалних понуђача упућени  путем 

електронске поште (maila)  дана 10.06.2019.године за јавну набавку услуга   у 

отвореном поступку – Стручни надзор и кординатор за безбедност и здравље на раду 

за IV фазу финансирања изградње објекта Музичке школе „Исидор Бајић“ и Балетске 

школе у Новом Саду са концертном двораном број ЈНОП 7/2019 

 

  

Дана 10.06.2019. године, потенцијални понуђачи су упутили  путем електронске поште 

питања - везана за јавну набавку услуга   у отвореном поступку – Стручни надзор и 

кординатор за безбедност и здравље на раду за IV фазу финансирања изградње објекта 

Музичке школе „Исидор Бајић“ и Балетске школе у Новом Саду са концертном 

двораном број ЈНОП 7/2019. Наручилац је дана 10.06.2019. године електронским путем 

потврдио пријем питања. 

 

. 

Питање 1.: 

1. У обрасцу техничке спецификације и обрасцу структуре цене, у списку лица за 

стручно технички надзор, стоји и један дипломирани грађевински инжењер са 

лиценцом 312 или 412 или 315 или 415. Како у обрасцу за оцену испуњености услова 

из члана 75. и 76. ЗЈН , под тачком 7. - довољан кадровски капацитет, није тражен 

грађевински инжењер са захтеваном лиценцом,  наше питање је, да ли је обавеза 

понуђача да има радно ангажованог дипломираног гражевинског инжењера са 

лиценцом 312 или 412 или 315 или 415? 

 

2. Да ли је обавеза понуђача да има радно ангажованог дипломираног машинског 

инжењера са сертификатом Европског инспектора заваривања? 

 

3. У обрасцу за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН, под тачом 5, 

неопходан пословни капацитет, да ли је довољно да по један  инжењер са захтеваним 

лиценцама из траженог кадровског капацитета и то инжењер архитектуре( лиценце 

300,400) , грађевински инжењер ( лиценце 310,311,410,411 ),  грађевински инжењер са 

лиценцом 314 или 414, захтевани  инжењер електротехнике  са лиценцом 350 или 450, 

инжењер електротехнике са лиценцом 352 или 452,  инжењер електротехнике са 

лиценцом 353 или 453 , захтевани  машински инжењер са лиценцом 330 или 430, 

поседује следеће тражене личне рефернце и за то доставе одговарајуће доказе? 

4. Мишљења смо да за предвиђене хидротехничке радове није неопходна лиценца 314, 

да за наведене радове задовољава и лиценца 300. 

 

Сходно одредбама члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС 

бр. 124/2012,14/15 и 68/15), Наручилац даје у законском року одговоре на 

постављена питања. 

 

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР. 1  

Како је и наведено у делу 6) Образац за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. 

закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова      



понуђача под тачком 7  није потребно да понуђач има радно ангажованог 

дипломираног гражевинског инжењера са лиценцом 312 или 412 или 315 или 415.  
 

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР. 2  

Како је и наведено у делу 6) Образац за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. закона 

о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова      понуђача под тачком 

7 није потребно да понуђач има радно ангажованог дипломираног машинског инжењера 

са сертификатом Европског инспектора заваривања. Наведени захтев је грешком остао 

у делу Упутство какао се доказује испуњеност услова из члана 75 и 76  у тачки 7 под а. . 

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у делу Упутство какао се доказује 

испуњеност услова из члана 75 и 76  у тачки 7 под а. 

 

 

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР. 3  

 

Довољно је да по један  инжењер са захтеваним лиценцама из траженог кадровског 

капацитета и то инжењер архитектуре( лиценце 300,400) , грађевински инжењер ( 

лиценце 310,311,410,411 ),  грађевински инжењер са лиценцом 314 или 414, захтевани  

инжењер електротехнике  са лиценцом 350 или 450, инжењер електротехнике са 

лиценцом 352 или 452,  инжењер електротехнике са лиценцом 353 или 453 , захтевани  

машински инжењер са лиценцом 330 или 430, поседује следеће тражене личне 

рефернце и за то доставе одговарајуће доказе? 

 

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР. 4  

Основана је примедба понуђача да лиценца 300 покрива и извођење предметних  

хидротехничких радова.  
Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у делу6) Образац за оцену 

испуњености услова из члана 75. и 76. закона о јавним набавкама и упутство како се доказује 

испуњеност тих услова      понуђача под тачком 7. 
Комисија за ЈНОП 5/2019 
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