
 
   Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
                Град Сомбор 
              Градска управа 
    ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ 
 Број:  404-391/2019-VIII 
 Дана: 12.03.2020. године 
       С о м б о р  
 
 
 На основу чл. 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015), Наручилац Град Сомбор, доноси 

 
ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

за јавну набавку број: 404-391/2019-VIII 
 

                  Реконструкција и адаптација Центра за социјални рад са  
                                   доградњом спољног лифта у Сомбору   

 
 
За предметну јавну набавку је постављено питање  и за исто дајемо одговор: 
 

Питање бр.1 
 
У додатним условима за кадровски капацитет захтевате да понуђач мора да 
располаже потребним бројем и квалификацијама извршилаца за све време 
извршења уговора о јавној набавци и то , између осталог и: 
 

- најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске 
коморе Србије, и то: лиценцу 430 који ће решењем бити именован за 
одговорног извођача радова у предметној јавној набавци.  

 
Интересује нас да ли је за наручиоца прихватљиво, односно да ли  понуђач 
испуњава услов ако има запослено или радно ангажовано лице машински инжењер 
са лиценцом 830-одговорни извођач машинских инсталација, која по опису 
делатности обухвата  радове као лиценца 430? 
 
830 - Odgovorni izvođač mašinskih instalacija 
Opisdelatnosti:  
Izvođenje instalacija i ugradnja opreme u objektima za koje građevinsku dozvolu izdaje 
jedinica lokalne samouprave, maksimalne bruto površine do 2000 m2 i maksimalne instalisane 
toplotne snage do 300 kW (grejna toplotna snaga ili ukupni rashladni učinak) i to:  

 instalacije grejanja, klimatizacije i ventilacije; 
 rashladne instalacije pod uslovom da temperatura vazduha u hlađenoj prostoriji nije 

niža d 0°C; 



 kotlarnice i toplotno - predajne stanice; 
 instalacije za skladištenje i distribuciju čvrstih i tečnih goriva; 
 instalacije gasne tehnike za skladištenje i transport prirodnog u drugih gorivih gasova; 
 unutrašnje gasne instalacije; 
 instalacije iz oblasti procesne tehnike i zaštite životne sredine; 
 instalacije za korišćenje obnovljivih vidova energije - sunčeve energije, energije vetra, 

geotermalne energije, hidroenergije, biomase, gorivog industrijskog i komunalnog 
otpada; 

 instalacije za pripremu, skladištenje i razvod fluida u proizvodnim procesima i za 
pneumatski i hidraulički transport; 

 montaža linija i opreme za transport i skladištenje rasutog tereta; 
 montaža opreme u okviru linija metaloprerađivačke industrije; 
 montaža mašinskih konstrukcija i građevinske bravarije; 
 mašinske instalacije i ugradnja opreme za automatsko upravljanje kod prethodno 

navedenih objekata, instalacija i sistema. 

 
ОДГОВОР: 
Наручилац је у својој конкурсној документацији, у додатним условима  за кадровски капацитет, 
захтевао да понуђач мора да располаже потребним бројем и квалификацијама извршилаца за 
све време извршења уговора о јавној набавци и то, између осталог:   
 

- најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе 
Србије, и то: лиценцу 430 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова 
у предметној јавној набавци.   
 

Наручилац због компликованих и захтевних  радова које је потребно извршити у предметној 
јавној набавци захтева најмање 1 дипломираног инжењера који поседује важећу лиценцу 
Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 430 који ће решењем бити именован за одговорног 
извођача радова у предметној јавној набавци.   
С тога, за Наручиоца није прихватљиво односно понуђач не испуљава услов ако има запослено 
или радно ангажовано лице машински инжењер са лиценцом 830-одговорни извођач 
машинских инсталација. 
 
 

 
                                                                                         Комисија за јавне набавке 
                                                                                               404-391/2019-VIII 


