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 Број: ЈН 12-5/2014 

 Датум: 29.08.2014. године 

      Г о л у б а ц  

 

 

„АСМ  ИЗГРАДЊА“ 

Ниш 

 

-СВИМА- 

 

 Предмет:  Појашњење конкурсне документације за ЈН 12/2014 

 

 Заинтересовани лице: „АСМ  ИЗГРАДЊА“ – Ниш  је путем e-mail-a упутило 

захтев за појашњење конкурсне документације за јавну набаку бр. ЈН 12/2014, са следећим 

питањима: 

 1.  „Зашто су искључене лиценце 412,413 и др. одговарајуће лиценце  које  издаје 

инжењерска комора Србије, а које покривају јавну набавку ЈН 12/2014?“ 

 Одговор Наручиоца: 

 Наручилац је у поглављу II на страни 4. Конкурсне документације  као и у Позиву за 

подношење понуде  јасно навео шта је предмет јавне набавке: „Реконструкција Дома 

културе у Миљевићу,  назив и ознака из Општег речника Набавки:  радови на крову 

и други посебни радови - 45260000. Такође на Порталу УЈН у одељку којим наручилац 

даје опште податке о расписаној јавној набавци јасно стоји да је предмет – постављање 

кровних конструкција и кровни радови.  На даље, у поглављу IX, на страни 30., у 

обрасцу предмер и предрачун радова са структуром цене, наручилац је прецизирао које су 

то врсте радова које се овом јавном набавком изводе. 

 Све ово наведено је искључило лиценце одговорног извођача радова са бројевима 

412 и 413, јер у Врсти лиценци одговорног извођача радова за дипломираног грађевинског 

инжењера ( објављене од стране Инжењерске коморе Србије), стоји: 

„ 412 – Одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско занатских 

радова на објектима нискоградње“ 

„ 413 – Одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско занатских 

радова на објектима хидроградње“ . 

 Наручилац се у овој јавној набавци, приликом одређивања додатних услова, 

руководио лошим-негативним искуствима у предходним периодима а са изабраним 

извођачима са широким дијапазоном лиценци одговорних извођача, те се у овој јавној 

набавци ограничио искључиво на леценце из области високоградње. 

 

 2.  „ Да ли значи да ће понуде потенцијалних понуђача са лиценцама 412, 413 и 

других одговарајућих лиценци бити одбачене као неприхватљиве? „ 

 Одговор Наручиоца: 

 Наручилац је у складу са чл. 76. став 2. ЗЈН, јасно и прецизно у Конкурсној 

документацији, одредио додатне услове, те уколико понуђач поднесе понуду супротно од 

траженог, наручилац је дужан да поступи у складу са чл. 106., став 1., тачка 2) ЗЈН а у вези 

са чл. 3. став 1., тачка 33) ЗЈН-а. 

  

Са поштовањем,  

       Комисија за јавну набавку бр. ЈН 12/2014 

ЈЈПП    ДДииррееккцциијјаа    ззаа    ииззггррааддњњуу  ооппшшттииннее  ГГооллууббаацц   

Цара Лазара 15, 12223 Голубац; Тел. 012/678-483; 012/638-513 (и факс); 

е-маил: dirgolubac@gmail.com;  Матични број: 17209477;  ПИБ: 101483438; 

Шифра делатности: 4211;  Текући рачун: 840-517641-78  


