
Питање бр.1: На страни 18/100 тачка 2 се тражи лиценца бр.400, бр.401 или бр.410 и 

бр.450 као доказ о повезаности Понуђача са носиоцем лиценце. Молимо вас да 

одговорите шта приложити као доказ о повезаности са понуђачем (образац М-А, радна 

књижица) и да ли се подразумева да можемо ангажовати по уговору о делу инжењера 

или морају бити сви запослени код нас? 

 

Одговор: Није неопходно да носилац лиценце буде у радном односу код понуђача. 

Тачком 2 Додатних услова (страна 18/100) дефинисано је да понуђач мора приложити 

доказ о повезаности са носиоцем наведених лиценци, а то може бити и уговор о 

ангажовању носиоца лиценце од стране понуђача. 

  

Питање бр.2: На страни 18/100 тачка 3. Тражи се доказ да је одговорни руководилац 

радова био ангажован на извођењу радова на санацији и/или конзервацији итд., који 

доказ прилажемо (решење о одговорном руководиоцу радова из референци које 

прилажемо или нешто друго). 

 

Одговор: Као доказ да је одговорни руководилац радова био ангажован на  извођењу 

радова на санацији и/или конзервацији и/или рестаурацији и/или реконструкцији, 

односно електротехничке радове на  објектима  народне архитектуре који су под 

заштитом државе у смислу Закона о културним добрима (ужива статус претходне 

заштите или је утврђен за културно добро или се налази у оквиру просторне културно-

историјске целине под заштитом), или на референтним  објектима народне 

архитектуре,  који су изведени у бондручном систему са испуном од чатме и фасадама 

од блатног малтера, довољно је приложити решење о одговорном руководиоцу радова. 

 

Питање бр.3: На старни 19/100 тачка 4 се тражи да за референце доставимо, сем 

оверене окончане ситуације и потврду инвеститора да су радови за наведени уговор 

окончани, па Вас молимо да нам доставите узорак како треба да изгледа потврда и 

потврдите да ли треба доставити оригинале или оверене фотокопије ситуације с 

обзиром да у Закону о јавним набавкама могу да се доставе само копије и да на страни 

17/100 пише да се докази могу доставити у неовереним копијама, осим сопствене 

бланко соло менице? 

 

Одговор: Конкурсном документацијом није предвиђен посебан образац већ је 

остављено понуђачу да поврду сам дефинише у слободној форми. Од података који су 

потребни у поврди довољно је навести податке о наручиоцу, навести који су радови 

били предмет извођења, вредност изведених радова. Потврду/изјаву оверава наручилац 

радова и њоме потврђује потписом и печатом да је понуђач радове извео и да су они 

успешно окончани. У складу са Законом о јавним набавкама могу да се доставе 

фотокопије тражених докумената.  

 

Питање бр.4: На страни 19/100 тачка 6. траже се оверене копије рачуна или фактуре о 

куповини, молимо Вас да нам потврдите да ли треба доставити оригинале или оверене 

фотокопије рачуна или фактуре, с обзиром да у закону о јавним набавкама могу да се 

доставе само копије. Обиласком терена смо установили да камион од 5t не може 

приступити објектима, па нам потврдите да ли достављамо доказе за камион од 5t или 

неки мањи? 

 

Одговор: Тачком 6 Додатних услова наведено је да понуђач мора доказати да у сваком 

моменту има на располагању камион носивости најмање 5 тона, па је у складу с 



наведеним потребно доставити доказ за камион не мањи од 5 тона.У складу са 

Законом о јавним набавкама могу да се доставе фотокопије тражених 

докумената/доказа. 

 

Питање бр.5: На страни 20/100 тачка 7. Тражи се да имамо 5 радника запослених у 

сталном радном односу, да ли је потребан доказ и ако јесте шта приложити, или је 

потребно попунити само табелу 2? 

 

Одговор:Потребно је попунити само табелу 2. 

 

Питање бр.6: По ком редоследу се доставља тражена документација, да ли по обрасцу 

2 или како је поређано у конкурсној документацији? 

 

Одговор: Тражену документацију доставити по редоследу како је сложена у 

конкурсној документацији. 

 

Питање бр.7: Како и какав финансијски капацитет потенцијални понуђачи доказују 

подношењем биланса стања и исказа о понуђачевим укупним приходима од изведених 

радова на које се уговор о јавној набавци односи за претходне три обрачунске године? 

Како се утврђује да неко потенцијално није испунио додатни услов наручиоца о 

траженом финансијском капацитету? 

 

Одговор: Подношењем биланса стања и исказа о укупним приходима од изведених 

радова на које се уговор о јавној набавци односи за претходне три обрачунске године, 

потенцијални понуђач  приказује своју пословну активност. Обим  финансијског 

промета у овом периоду није од значаја за испуњеност услова дефинисаног у тачки 1. 

Додатних услова.   

 

Питање бр.8: Који капацитет (финансијски, пословни технички или кадровски) се 

тражи од потенцијалног понуђача у „Референц листи“?  

 

Одговор: Референц листом потенцијални понуђач приказује свој пословни капацитет. 

 

Питање бр.9: Да ли капацитет „Референц листа понуђача“ подразумева да 

потенцијални понуђач који је искључиво изводио електротехничке радове на објектима  

народне архитектуре који су под заштитом државе у смислу Закона о културним 

добрима (ужива статус претходне заштите или је утврђен за културно добро или се 

налази у оквиру просторне културно-историјске целине под заштитом), или на 

референтним  објектима народне архитектуре,  који су изведени у бондручном систему 

са испуном од чатме и фасадама  од блатног малтера и о томе поднесе тражене доказе 

испуњава услов наручиоца одређен у тачки 4? 

 

Одговор: Не. Потенцијални понуђач испуњава услов наручиоца одређен у тачки 4. 

Додатних услова ако је изводио радове на санацији и/или конзервацији и/или 

рестаурацији и/или реконструкцији и електротехничке радове на објектима  народног 

градитељства који су под заштитом државе у смислу Закона о културним добрима 

(ужива статус претходне заштите или је утврђен за културно добро или се налази у 

оквиру просторне културно-историјске целине под заштитом), или на референтним  

објектима народне архитектуре, који су изведени у бондручном систему са испуном од 

чатме и фасадама  од блатног малтера и о томе поднесе тражене доказе. 



 

Питање бр.10: Да ли се израз „народна архитектура  у складу са Законом о културним 

добрима“ који се на више места појављује у конкурсној документацији односи на појам 

„објекат народног градитељства“ у складу са чланом 19. Закона о културним добрима? 

 

Одговор: Да. Израз „народна архитектура  у складу са Законом о културним добрима“ 

који се на више места појављује у конкурсној документацији односи се на појам 

„објекат народног градитељства“ у складу са чланом 19. Закона о културним добрима 

(„Службени гласник РС“, бр. 71/94).  

 

Питање бр.11: Да ли је за учешће у предметној јавној набавци потребно да 

потенцијални понуђач има лиценцу за извођење радова И090А1 Министарства 

грађевинарства и урбанизма коју законодавац предвиђа када је реч о извођењу радова 

на објектима који уживају статус културног добра? 

 

Одговор: Не. Лиценца за извођење радова И090А1 Министарства грађевинарства и 

урбанизма односи се на извођење радова на објектима који уживају статус културног 

добра за које пријаву радова или одобрење за изградњу издаје Министарство, односно 

на објектима који уживају статус културног добра од изузетног значаја за Републику 

Србију. Родна кућа војводе Степе Степановића  има статус  културног добра од 

великог значаја за Републику Србију (како је наведено на страни 3/100 конкурсне 

документације), па за извођење радова на њеној санацији и инвестиционом одржавању 

пријаву радова не издаје Министарство.  

 


