
ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА - ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА 1.3.3.: 

28.03.2016. 

 

 

1. Питање: У условима је наведено да је потребно имати 2 запослена инжењера 

грађевине са лиценцом 410 или 411. Да ли је у тексту грешка-један инжењер са 

неком од две наведене лиценце или 2 инжењера са лиценцама 410 и 411? 

 

 Одговор: Као и што стоји у конкурсној документацији, потребно је су два 

дипломирана инжењера грађевине са лиценцом 410 или 411. Наручилац прихвата 

обе лиценце. 

 

2. Питање: Да ли се признаје лиценца 400-одговорни извођач радова објеката 

високоградње и унутрашњих инсталација водовода и канализације и да ли су 

неопходна два инжињера? 

 

 Одговор: Као и што стоји у конкурсној документацији, потребно је лиценца два 

дипломирана инжењера грађевине са лиценцом 410 или 411 

 

3. Питање: Да ли ће се као доказ о кадровског капацитету-инжењер признати и 

Уговор о делу и копија лиценце? 

 

 Одговор: Као и што стоји у конкурсној документацији доказ о поседовању 

кадровског капацитета се узима копија лиценце и копија уговора из ког се види 

радно ангажовање. 

 

4. Питање: Одакле се скида салонит у ПОЗ.2 ако је кров покривен црепом? 

 

Одговор: Салонит је наведен у позицији ,,санација дрвене конструкције,,  само као 

нешто на шта се може наићи, а не као важна позиција. простор тавана је тешко 

сагледив па је на тај начин описана санација. 

 

 

5. Питање: С обзиром на то да се кров подашчава новом даском, да ли се преко даске 

поставља нова летва или се делом користи стара како пише у ПОЗ.2? 

 

Одговор: У зависности од квалитета летви и уз сагласност надзора може се 

користити али није вероватно.  

 

 

6. Питање: Може ли и који материјал да се користи за израду ПОЗ.4 уместо овог који 

је дат у опису?  

 

Одговор: Може истог или бољег квалитета али уз сагласност надзорног органа. 

 



7. Питање: Да ли се уз понуду доставља банкарска гаранција за добро извршење 

посла или је довољно само потписан и оверен Образац XII изјава о давању 

средстава финансијског обезбеђења? 

 

Одговор: Доставља се само попуњен и оверен Образац XII. 

 

8. Питање: Да ли се тражено средство финансијског обезбеђења за отклањање 

грешака у гарантом року тражи банкарска гаранција или меница? 

 

Одговор: У питању је техничка грешка. За отклањање грешака у гарантном року 

тражи се меница. 

 

9. Питање: Да ли се тражено средство финансијског обезбеђења за отклањање 

грешака у гарантном року доставља уз понуду или је довољно само потписан и 

оверен Образац XII изјава о давању средстава финансијског обезбеђења? 

 

Одговор: Доставља се само попуњен и оверен Образац XII. 

 

 

 


