
 

 

Музичка школа ''Исидор Бајић'' 

Његошева 9, Нови Сад 

Број:16-1/2017      

Дана: 17.02.2017       

 

 

Предмет: Одговор на питање - појашњење потенцијалних понуђача упућени  путем 

електронске поште (maila)  дана 14.02.2017.године за јавну набавку услуга   у 

отвореном поступку – ангажовањастручногнадзора и кординаторазабезбедност и 

здрављенарадунаизградњи II фазеобјектаМузичкешколе „ИсидорБајић“ и 

Балетскешколе у НовомСадусаконцертномдвораном број ЈНОП 1/2017 

 

 

Дана 14.02.2017. године, потенцијални понуђачису упутили  путем електронске 

поште питања - везана за јавну набавку услуга  у отвореном поступку – 

ангажовањастручногнадзора и кординаторазабезбедност и здрављенарадунаизградњи 

II фазеобјектаМузичкешколе „ИсидорБајић“ и Балетскешколе у 

НовомСадусаконцертномдвораном број ЈНОП 1/2017. Наручилац је дана 14.02.2017. 

године електронским путем потврдио пријем питања. 

 

ПИТАЊА :  

 

1. У тендерској документацији стоји да је за неопходан пословни капацитет: 2) 

Неопходно 

је да инжињери наведени у оквиру кадровског капацитета и то минимум један 

инжињер 

архитектуре или грађевински инжињер( лиценце 300,400,310,311,410,411 ), 

грађевински 

инжињери са лиенцом 412 или 312 или 315 или 415, грађевински инжињери са 

лиценцом 314 или414, захтевани инжинејри електротехнике са лиценцом 350 или 450, 

инжињери електротехнике салиценцом 352 или 452, инжињери електротехнике са 

лиценцом 353 или 453, захтевани машинскиинжињери са лиценцом 330 или 430, 

машински инжињери са лиценцом 333 или 434 поседујуследеће личне рефернце :- 

Изведене стручне надзоре у периоду од претходне три године, на минимум дваобјеката 

од тога најмање на једном објекту минималне квадратуре од најмање 8.000м2. 

Питање: На који начин се третира услов тражен у оквиру конкурсне документације - 

референца за грађевинске инжењере нискоградње са лиценцом 412 или 312 или 315 

или 

415, јер наведени инжењери врше надзор над саобраћајницама а не на објектима, 

ауслов је надзор на минимум два објеката од тога најмање на једном објектуминималне 

квадратуре од најмање 8.000 м2? 

Да ли референтни објекат (високоградње) на коме је учествовао као инжењер морабити 

тражене површине па у оквиру њега постоје саобраћајнице или површинареференте 

саобраћајне површине (плато, улица, пут) мора бити површине 8000м2? 

 

 

 

 



 

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. 

 

1. Потребно је доставити  референце за изведене радове надзора над изградњом 

објеката нискоградње; интерних саобраћајница, паркинга и платоа као и других 

објеката нискоградње /потпорних зидова/ а за објекат високоградње од 

минимум  8000 м2. Сви објекти нискоградње да су лоцирани иза регулационе 

линије. 

 

Комисија за ЈНОП 01/2017 
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