
               
   РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

НАРОДНА СКУПШТИНА 

   03 Број: 404-8/14-14-09 

    24. 03. 2014. године 

             Б е о г р а д 

 

                На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/2012) 

доствљамо вам                

 

ОДГОВОР 

 
на питања из писаног захтева  за појашњење у вези  са припремањем понуде за  јавну набавку 

– Радови на повећању енергетске ефикасности система грејања у котларницама у Дому НС и 

згради у Краља Милана 14 

 (ЈН Бр. 14/13)           
                                                                                                                          

П и т а њ а: 
  
           1. Молимо Вас да нам одговорите на следеће питање:  
У оквиру тражених додатних услова које понуђач мора да испуни у поступку јавне набавке, тачније, 

у оквиру кадровског капацитета, на странама 8 и 9 конкурсне документације, наведено је да 

понуђач, у моменту објављивања Позива на Порталу ЈН, има у сталном радном односу дипломиране 

инжењере са одређеним лиценцама, и то између осталих и: 

- минимум 1 лиценцу 830  (Одговорни извођач машинских инсталација) и 
- минимум 2 лиценце 430 (Одговорни извођач радова термотехнике, термоенергетике, 

процесне и гасне технике) 
Наше питање гласи: Да ли ће се понуда сматрати исправном уколико се уместо 1 лиценце 830, 

приложи лиценца 430, поред 2 већ тражене, јер по мишљењу Инжењерске коморе Србије лиценца 

430 покрива све области делатности лиценце 830? 
 

  
О д г о в о р: 

 
          1. У тендерској документацији, као додатни услов за учешће у поступку јавне набавке, тражи 

се минимум 2 лиценце 430 и минимум 1 лиценца 830 за кадровски капацитет. То су различите 

лиценце и, када би се могле међусобно покривати, једна од њих не би била потребна и не би се 

издавала. Како сте нам доставили извод са сајта Инжењерске коморе у вези делатности наведених 

лиценци а не мишљење Инжењерске коморе Србије, а у нашој надлежности није да дајемо 

тумачења на основу наведених делатности предметних лиценци, то је одговор на Ваше питање:                                                                       

Понуда неће бити исправна уколико се уместо лиценце 830 приложи лиценца 430. 

 

Капацитети које смо тражили, а које је доставио наш стручни тим састављен од инжењера 

запослених у Народној скупштини, представљају минимум који може да задовољи и обезбеди 

сигурност радова у овако специфичним условима објекта који представља културно добро где 

се обавља посао од највећег државног значаја. Чињеница је да лиценцу 830 поседује велики број 

лица на територији Републике Србије, што се види по подацима Инжењерске коморе Србије, па то 



што захтевамо ову лиценцу никако не може представљати дискриминацију неког од понуђача нити 

кршење начела једнакости понуђача. Убеђени смо да има још понуђача који могу да изводе тражене 

радове а немају запослене са свим захтеваним лиценцама. Управо зато је Закон о јавним 

набавкама дао могућност да понуду поднесе група понуђача и заједно испуне тражене услове. 

Какве год услове и лиценце да тражимо, увек ће бити фирми које ће испуњавати и оних које неће 

испуњавати те услове, али је битно да постоји могућност њиховог удруживања и заједничког 

учествовања на тендеру, чиме се остварује један од основних начела Закона о јавним набавкама – 

начело обезбеђивања конкуренције.  

 

Немогуће је изаћи Вам у сусрет и заменити лиценцу 830 лиценцом 430 због свега наведеног. 

Прилагођавање услова које смо тражили у тендеру, условима које ваша фирма у потпуности 

самостално испуњава, могло би да доведе неке друге понуђаче у неравноправан положај, који би у 

том случају такође могли да поставе питање слично Вашем.  

 

 

 

 

 

 
                                                                                                             Председник Комисије 

                                                                                                               

Достављено:                                                                                             Мирјана Недељковић с.р.  

- Одговор је објављен на Порталу јавних набавки 

   и на интернет страни Наручиоца. 


