
АД Аеродром Никола Тесла Београд 

Датум: 19.08.2019. 

Предмет:  Питањa и одговори у поступку јавне набавке Услуга вршења стручног надзора 

над извођењем радова на реконструкцији и доградњи терминалне зграде – фаза 1  

5/2019  

Поштовани, 

Поступајући по захтеву заинтересованог лица које је преузело конкурсну документацију, у 

складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ 

број 124/12, 14/15 и 68/15), Наручилац објављује одговорe на постављенa питањa:  

Питање бр.1:  

1. У оквиру доказивања неопходног кадровског капацитета ( на страни 10 од 41) тражено је 

да понуђач има запослене или радно ангажоване ( са минимум 5 година радног искуства) : 

- под 3- најмање једног дипломираног инжењера електроинсталација са лиценцом  МУП-а 

Б1, Б2 и Б6 

- под 4- најмање једног дипломираног инжењера електроинсталација са лиценцом  МУП-а 

Б2 

- под 5- најмање једног дипломираног инжењера  електроинсталација са лиценцом  МУП-а 

Б6 

Због чега се под тачкама 4 и 5 поново траже исте квалификације и лиценце као што је 

тражено у тачки 3? 

Да ли то значи да је потребно да понуђач поседује све заједно минимално три  или више 

електро инжењера који сви заједно располажу са једном лиценцом Б1 и по две лиценце Б2 

и Б6? 

Да ли један исти инжењер који поседује лиценцу Б2 или Б6, може да задовољи сва три 

наведена критеријума ? 

Уколико понуђач располаже са једним електро инжењером који поседује Б1 и Б2 и другим 

инжењером који поседује тражену лиценцу Б6, да ли у том случају понуђач испуњава 

наведене захтеве из тачака 3, 4 и 5? 

Одговор бр.1:  

Потребно је да Понуђач има запослене или радно ангажоване инжењере 

електроинсталација са лиценцама Б1, Б2 и Б6. За наручиоца је прихватљиво да један 

инжењер поседује све три лиценце као и да више инжењера поседује по једну или две 

наведене лиценце. 

Сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник Републике 

Србије'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Наручилац је у року предвиђеном за подношење 

понуда извршио измену конкурсне документације. 

 



Питање бр.2:  

 У моделу уговора у члану 2. наведено је да ће се плаћање вршити једном месечно. Да ли 

ће се плаћање вршити као што је уобичајено у једнаким месечним ратама?  

Одговор бр.2:  

Плаћање ће се вршити месечно у једнаким месечним ратама.  

Сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник Републике 

Србије'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Наручилац је у року предвиђеном за подношење 

понуда извршио измену конкурсне документације. 

Питање бр.3:  

У моделу уговора у члану 5. наведен је рок вршења стручног надзора у периоду до 32 

месеца? 

У случају да буде неопходно продужење рока за вршње стручног надзора , након 

уговорених 32 месеца, да ли се даље ангажовање продужава  по истој уговореној 

месечној надокнади? 

Одговор бр.3:  

Уколико до продужења уговорног рока од 32 месеца дође из разлога који нису на страни 

Наручиоца у складу са чланом 10 став 4 Уговора Наручилац ће извршити промену битних 

елемената Уговора закључењем Анекса Уговора. 

Питање бр.4:  

4. Да ли за радно ангажована лица, за доказивања радног статуса, довољно да понуђач 

достави уговор о делу или МУН образац ? 

Одговор бр.4:  

Наручилац остаје при условима дефинисаним конкурнсом документацијом, као доказ 

испуњења наведеног услова потебно је доставити уговор о делу и МУН образац. 

  

                                                                                                                    


