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Дoдатне инфoрмацијe/пoјашњења број 1 

у поступку јавне набавке радова – Капитално одржавање здравственог објекта у 

Алмашкој 4, шифра: ОП-39/2019 

 

 

Наручилац је дана 03.12.2019. године од заинтересованог лица, путем електронске 

поште, примио Захтев за додатним информацијама и појашњењима Конкурсне 

документације за јавну набавку Јавна набавка радова – Капитално одржавање 

здравственог објекта у Алмашкој 4, шифра: ОП-39/2019, у оквиру којих су тражена 

следећа појашњења:   

 

Питање бр.1 

„Поштовани, 

На основу члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

бр.124/12 и 14/15) тражимо од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези 

ЈН ОП-39/2019 - чији је предмет радови - Капитално одржавање здравственог објекта у 

Алмашкој 4, а које се односе на следеће: 

 

У додатним условима за кадровски капацитет тачка 4.  захтевате да понуђач пре 

објављивања позива за подношење понуда има најмање 20 запослених или радно 

ангажованих лица оспособљених за безбедан и здрав рад, који су у вези са јавном 

набавком, од којих и 

 

4.2. најмање један дипломирани инжењер машинства са лиценцом 430 који ће 

бити одговорни извођач радова термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне 

технике. 

 

Интересује нас да ли је за наручиоца прихватљиво, односно да ли  понуђач 

испуњава услов ако има запослено или радно ангажовано лице инжењер машинства са 

лиценцом 830-одговорни извођач машинских инсталација, која по опису делатности 

обухвата  радове као лиценца 430? 

 

830 - Одговорни извођач машинских инсталација 

Опис делатности:  

Извођење инсталација и уградња опреме у објектима за које грађевинску дозволу 

издаје јединица локалне самоуправе, максималне бруто површине до 2000 м2 и 

максималне инсталисане топлотне снаге до 300 кW (грејна топлотна снага или укупни 

расхладни учинак) и то:  



• инсталације грејања, климатизације и вентилације; 

• расхладне инсталације под условом да температура ваздуха у хлађеној 

просторији није нижа    од 0°Ц; 

• котларнице и топлотно - предајне станице; 

• инсталације за складиштење и дистрибуцију чврстих и течних горива; 

• инсталације гасне технике за складиштење и транспорт природног у других 

горивих гасова; 

• унутрашње гасне инсталације; 

• инсталације из области процесне технике и заштите животне средине; 

• инсталације за коришћење обновљивих видова енергије - сунчеве енергије, 

енергије ветра, геотермалне енергије, хидроенергије, биомасе, горивог индустријског и 

комуналног отпада; 

• инсталације за припрему, складиштење и развод флуида у производним 

процесима и за пнеуматски и хидраулички транспорт; 

• монтажа линија и опреме за транспорт и складиштење расутог терета; 

• монтажа опреме у оквиру линија металопрерађивачке индустрије; 

• монтажа машинских конструкција и грађевинске браварије; 

• машинске инсталације и уградња опреме за аутоматско управљање код 

претходно наведених објеката, инсталација и система. 

 

На основу члана 54. став 12. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку 

сачинила је дана 03.12.2019  године, додатне информације/појашњења, како следи:  

 

Одговор: Комисија ће прихватити да понуђач испуњава услов ако има запослено 

или радно ангажовано лице, инжењера машинства са лиценцом 830 - одговорни извођач 

машинских инсталација. 

 

Ово се појашњење, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), објављује на Порталу 

јавних набавки и интернет страници Наручиоца.  

 

 

 

Комисија за јавну набавку ОП-39/2019 

 


