
Сагласно члану 63, Закона о јавним набавкaма („Сл. Гласник РС бр. 124/2012, 14/15 и 

68/15у даљем тексту: Закон), достављамо одговоре на питања, у смислу појашњења 

конкурсне документације за јавну набавку ЈН бр. 15/2018 – Радови на текућем одржавању 

и поправци објеката Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи. 

 

Питање бр. 1: 

С обзиром да финансијски извештаји за 2017. годину још увек нису објављени на који 

начин се доказују тражени услови (БОН ЈН) из тачке 1 и 2 додатних услова 

 

Одговор 1. 

Понуђач за 2107. годину је у обавези да достави Извештај за статистичке потребе (Биланс 

стања и Биланс успеха за 2017.г.) који су морали бити предати до 31. Марта 2018.године. 
 

Питање бр. 2: 

С обзиром да у предмеру који је предмет понуде не постоје позиције које се односе на 

израду електроинсталација, не постоји основ за захтев из тачке 4. Додатних услова, 

којим се од понђача захтева да узима сталног запосленог инжењера са лиценцама 450 

и 453. 

 

Одговор 2. 

На појединим позицијама у предмеру су дефинисани су радови који између осталог 

захтевају и ангажовање стручни лица са наведеним лиценцама. Ту се мисли на следеће 

групе радова:  

 Машинске инсталације –већина позиција 

 Уградња аутоматских клизних врата 

 Електро-терапија, терпеутска соба и канцелараија главног терапеута – позиције 

које се односе на пажљиву демонтажу и поновну монтажу расвете 

 Ходника код електротерапије и кинези сала – позиције које се односе на пажљиву 

демонтажу и поновну монтажу расвете 

Такође, у већини радова који се раде у објекту потребно је извршити изношење и 

демонтажу сецифичне опреме, као и повезивање и поновну монтажу исте (опрема за 

терапије, у лабораторијска опрема, и др.) која захтева стручно лице које ће правилно 

руковати том опремом. Због тога Наручилац остаје при датом додатном услову. 
 

Питање бр. 3: 

На основу одлуке о врстама лиценци које издаје Инжењерска комора србије (Број: 1493/1-

3 од 02.07.2012.године, на основу члана 164. Став 1 тачка 2 Закона о планирању и 

изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 81/2009 и 24/2011) члана 8 став 3 

Правилника о условима у поступку за издавање и одузимање лиценци за одговорног 

урбанисту, пројектанта, извођача радова и одговорног планера („Службени гласник РС“ 

бр. 116/04 и 69/06) и члана 21 став 1 тачка 18 Статута Инжњереске коморе СРбије 

(„Службени Гласник РС“ бр. 88/05 и 16/09)) за радове на инсталацијама водовода и 

канализације који су предмет јавне набавке, одговорни извођач (руководилац) радова 

може бити лице са лиценцом 411 или 410, те је неправедно од понуђача захтевати да има 

запослено лице са лиценцом 414.  



 

Одговор 3. 

Према чл. 26 Одлуке о врстама лицецни које је издала Инжењерска комора Србије у делу 

код лиценце 414 –Одговорни извођач радова хидротехничких објеката и инсталације 

водовода и канализације, у опису послова стоји да одговорни извођач врши радове на 

унутрашњим инсталацијама водовода и канализације у објектима високоградње свих 

сложености. Радови који се раде у оквиру објеката као што су преравка инсталација у 

женском базену и преравка инсталација у просторији главног терапеута, нису 

компликовани и технички захтевани, тако да лиценца 414 није неопходна због тога, може 

бити довољна и лиценца 410 и 411. 
 

Напомена: 

Одговори на питања, као и евентуалне измене конкурсне документације кроз одговоре на 

питања, сматрају се саставним делом конкурсне документације и као коначан облик 

конкурсне документације. 

 

Наручилац: Специјална болница за рехабилитацију. 

Комисија за јавну набавку бр. 15/2018. 

Дана 14.05.2018. године 

 


