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Дoдатне инфoрмацијe/пoјашњења број 1 

у поступку јавне набавке услуга сервисирање електроинсталација, шифра: ОП-

29/2020 

 

 

Наручилац је, путем електронске поште, од заинтересованог лица, примио 

Захтев за додатним информацијама и појашњењима Конкурсне документације за јавну 

набавку услуга сервисирање електроинсталација, шифра: ОП-29/2020, којим су 

постављена наведена питања и захтеване измене конкурсне документације:   

 

Питање број 1: „Поштовани, 

У додатним условима кадровског капацитета тражи се: 

да испуњава услов кадровског капацитета, односно да понуђач пре објављивања позива 

за подношење понуда има најмање 13 запослених, оспособљених за безбедан и здрав 

рад, који су у вези са јавном набавком, од којих најмање: 

a. један дипломирани електроинжењер са лиценцом 450,  

b. један дипломирани електроинжењер са лиценцом 451, 

c. један дипломирани електроинжењер са лиценцом 453, 

d. и најмање 10 електричара или електроинсталатера. 

 

Питање: 

Лиценце 450 и 451 имају дипломирани инжењери електроенергетике и уобичајено је да 

један инжењер поседује обе лиценце.  

Да ли Наручилац прихвата да једно запослено лице буде носилац више од једне 

лиценце, а да остатак до броја 13 запослених понуђач може да испуни запосленим 

електричарима или електроинсталатерима? Молимо  да Наручилац измени услов тако 

да понуђач који има запослене са све три тражене лиценце, независно од броја 

запослених инжењера носиоца предметних лиценци, може да испуни услов кадровског 

капацитета, како би омогућили што већу конкурентност понуђача.“ 

 

Одговор: „Наручилац ће прихватити да једно лице има више лиценци, с циљем 

обезбеђивања што веће конкурентности понуђача“. 

 

Наручилац ће сачинити и објавити пречишћен текст конкурсне документације. 

 

Заинтересована лица која нису задовољна одговорима које су добили, могу 

додатно образложити своја питања или захтеве и поново их упутити, а Комисија ће 



сваки захтев детаљно размотрити и увек, када је то могуће и оправдано, изаћи у сусрет 

сваком оправданом захтеву заинтересованог лица. 
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