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ЈП "ВОЈВОДИНАШУМЕ" Петроварадин 

Број: 1635/1  

Дана: 03.10.2017. 

Петроварадин, Прерадовићева бр. 2. 
 

 На основу члана 63 ст. 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 

124/12, 14/2015 и 68/2015), а по захтеву за додатним  информацијама и појашњењима у 

вези са припремањем понуде заинтересованог лица бр. 1635 од 02.10.2017. године, у 

отвореном поступку, по позиву за подношење понуда број 61, за јавну набавку радова: 

ИЗГРАДЊА ОБЈЕКАТА И ДЕЛОВА ОБЈЕКАТА 2017. год. Комисија наручиоца ЈП 

„Војводинашуме“ Петроварадин,  сходно утврђеним надлежностима, даје 

 

II ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА 

у вези са припремањем понуде за јавну набавку 

 

Питање бр. 1: 

„Молим вас да ми одговорите у вези партије бр. 2 за изградњу надстрешнице у 

Тителу где тражите у радном односу да понуђач има стално запослене инжењере са 

лиценцом 410 и 411 као и 450 јер ПРАВО НА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ИМА ПОНУЂАЧ 

КОЈИ РАСПОЛАЖЕ НЕОПХОДНИМ КАДРОВСКИМ КАПАЦИТЕТОМ И ТО: да има 

запослена или на други начин ангажована лица која имају личне лиценце које одговарајуће 

струке издате од стране инжењерске коморе Србије, везане за предмет јавне набавке. 

Досад у пракси смо имали тако ангажоване инжењере у предходним јавним набавкама “ 

 
Одговор на питање бр. 1:  
 

„У отвореном поступку јавне набавке радова ИЗГРАДЊА ОБЈЕКАТА И ДЕЛОВА 

ОБЈЕКАТА 2017. год,  Наручилац, ЈП „Војводинашуме“ Петроварадин је за партију број 2 

– изградња надстрешнице за возила у ШУ „Тител“, у Прилогу бр.4 конкурсне 

документације - Услови за учешће у поступку јавне набавке за партије 1 и 2 из чл. 75.  и   

76. Закона и упутство како се доказује испуњеност, Подтачка 4.4, одредио додатне услове 

у погледу кадровског капацитета као и начин доказивања испуњености услова. У 

подтачки 4.4. овог Прилога, између осталог, за партију број 2 као додатни услов 

кадровског капацитета, захтевано је следеће: 

         „Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже неопходним кадровским  

капацитетом и то: 

          Да има у радном односу на неодређено или одређено време, пре објављивања позива 

за подношење понуда, најмање 1(једног) дипломираног грађевинског инжењера 

одговорног за извођење  грађевинских радова са лиценцом  410 – одговорни извођач 

радова грађевинских конструкција и грађевинско - занатских радова на објектима 

високоградње, нискоградње и хидроградње 

  ИЛИ лиценцом 411 – одговорни извођач радова грађевинских конструкција и 

 грађевинско - занатских радова на објектима високе градње. 

И лиценцу 450 – развод инсталација свих објеката“. 

ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ 

        Жељко Прица, дипл.инж.шум. 

       __________________________ 

ДОСТАВИТИ:  

- на Порталу јавних набавки;   

- на Интернет страници наручиоца; 

- Архиви. 


