
 
СРЕДЊА ТУРИСТИЧКА ШКОЛА 
Отона Жупанчича 4 
11070 Београд 
Број: 01/956 
Датум: 23.03.2015. године 
 
 
ПРЕДМЕТ: Одговор на захтев за појашњење конкурсне документације за јавну набавку 
радова – извођење радова на ограђивању и уређењу школског дворишта за потребе 
Средње туристичке школе из Београда, ЈН бр. 05/2014, у вези додатних услова, и то:  
 
 
Питање 1:  
 
„На листу број 5. у захтеву за испуњавање додатних услова наводите потребан кадровски 
капацитет, између осталог и потребног одговорног извођача радова са лиценцом 
Инжењерске коморе Србије број ,410 или 411. 
Одлуком Инжењерске коморе Србије прописани су услови за носиоце личних 
лиценци,врста и опис делатности лиценце одговорног извођача радова. 
 
ЗЈН "СЛ.гласнику РС" бр.124 од 29 децембра 2012.) члан .76.став.1тачка.5. 
цитирам (Наручилац одређује услове за учешће у поступку тако да ти услови не 
дискриминишу понуђаче и да су у логичкој вези са предметом јавне набавке.) завршен 
цитат. Сматрамо да наведени додатни услов дискриминише грађевинске инжењере 
чланове Инжењерске коморе Србије са истим описом делатности и то: 
401,412,413,414,415,418,419,812,712 па Вас молимо да Вашу конкурсну документацију 
допуните у овом смислу.“ 
 
Одговор 1: 
 
 
Наручилац је након разматрања овог питања решио да изврши измену и допуну конкурсне 
документације, која ће бити објављена на Порталу јавних набавки. 
 
Измена и допуна конкурсне документације је следећа: 
 
 
 
1.- Поглавље- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. 
И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 
УСЛОВА, страна 5  
 
 
 

Comment [O1]:  

Уместо: 
 



 
2) У погледу кадровског капацитета услов је да понуђач располаже са 

довољним кадровским капацитетом, што подразумева да има минимум 6 
(шест) радно ангажованих лица, и то: 

• 1 (једно) лице одговоран извођач радова који поседује личну лиценцу 
врсте 400 – одговорни извођач радова објекта високоградње и 
унутрашњих инсталација водовода и канализације или 410 – Одговорни 
извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско - занатских 
радова на објектима високоградње, нискоградње и хидроградње или 411 
- Одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско - 
занатских радова на објектима високоградње; 

• 1 (једно) лице које поседује  лиценцу 474 – одговорни извођач радова на 
уређењу и озелењавању слободних површина;   

• 4 (четири) лица грађевинске струке, III степена (КВ) или IV степена 
(ССС) или V степена (ВКВ). 

 
 
 

2) У погледу кадровског капацитета услов је да понуђач располаже са 
довољним кадровским капацитетом, што подразумева да има минимум 6 
(шест) радно ангажованих лица, и то: 

Треба да стоји: 
 

 

• 1 (једно) лице одговоран извођач радова који поседује личну лиценцу 
врсте 400 – одговорни извођач радова објекта високоградње и 
унутрашњих инсталација водовода и канализације или 410 – Одговорни 
извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско - занатских 
радова на објектима високоградње, нискоградње и хидроградње или 411 
- Одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско - 
занатских радова на објектима високоградње или 401- Одговорни 
извођач радова архитектонско-грађевинских конструкција и 
грађевинско-занатских радова на објектима високоградње или 412- 
Одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско - 
занатских радова на објектима нискоградње или 413- Одговорни извођач 
радова грађевинских конструкција и грађевинско-занатских радова на 
објектима хидроградње или 414- Одговорни извођач радова 
хидротехничких објеката и инсталација водовода и канализације или 
415- Одговорни извођач радова саобраћајница или 418- Одговорни 



извођач радова друмских саобраћајница или 419- Одговорни извођач 
радова - менаџер у градитељству или 812- Одговорни извођач 
грађевинских радова на објектима нискоградње или 712- Одговорни 
извођач, са специјалистичким струковним студијама, грађевинских 
радова на објектима нискоградње. 

• 1 (једно) лице које поседује  лиценцу 474 – одговорни извођач радова на 
уређењу и озелењавању слободних површина;   

• 4 (четири) лица грађевинске струке, III степена (КВ) или IV степена 
(ССС) или V степена (ВКВ). 

 
 

2.- Поглавље - УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, страна 
9 
 
 

2) Услов у погледу кадровског капацитета, што подразумева да понуђач 
има радно ангажованих лица у траженом броју и квалификационе 
структуре, понуђач доказује попуњавањем: 

Уместо: 
 

• Обрасца 9 - Изјава о располагању кадровским капацитетом, и 
достављањем: 

а) За радно ангажована лица са лиценцом: 400 или 410 или 411 и са 
лиценцом 474 
- Копија важеће лиценце и 
- Потврда Инжењерске коморе Србије да је приложена лиценца важећа 
б) За сва радно ангажована лица: 
- копије уговора о раду за лица у радном односу на неодређено или одређено 
време или 
- копије уговора о радном ангажовању за лица ван радног односа (уговор о 
привременим и повременим пословима). 

* Изјаву о располагању кадровским капацитетом, са набројаним доказима 
у прилогу, доставља сваки понуђач, без обзира на начин на који наступа; 
У случају подношења заједничке понуде задати услов о кадровском 
капацитету понуђача чланови групе понуђача испуњавају заједно;  
Уколико понуђач наступа са подизвођачем/има, дужан је да сам испуни 
задати услов о кадровском капацитету понуђача. 

 
 

Треба да стоји: 



 
2) Услов у погледу кадровског капацитета, што подразумева да понуђач 

има радно ангажованих лица у траженом броју и квалификационе 
структуре, понуђач доказује попуњавањем: 

• Обрасца 9 - Изјава о располагању кадровским капацитетом, и 
достављањем: 

а) За радно ангажована лица са лиценцом: 400 или 410 или 411 или 401 или 
412 или 413 или 414 или 415 или 418 или 419 или 812 или 712 и са лиценцом 
474 
- Копија важеће лиценце и 
- Потврда Инжењерске коморе Србије да је приложена лиценца важећа 
б) За сва радно ангажована лица: 
- копије уговора о раду за лица у радном односу на неодређено или одређено 
време или 
- копије уговора о радном ангажовању за лица ван радног односа (уговор о 
привременим и повременим пословима). 

* Изјаву о располагању кадровским капацитетом, са набројаним доказима 
у прилогу, доставља сваки понуђач, без обзира на начин на који наступа; 
У случају подношења заједничке понуде задати услов о кадровском 
капацитету понуђача чланови групе понуђача испуњавају заједно;  
Уколико понуђач наступа са подизвођачем/има, дужан је да сам испуни 
задати услов о кадровском капацитету понуђача. 

 
 

3.-Поглавље- ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О РАСПОЛАГАЊУ КАДРОВСКИМ 
КАПАЦИТЕТОМ, страна 44 
 
 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О РАСПОЛАГАЊУ КАДРОВСКИМ КАПАЦИТЕТОМ 
 

ПОНУЂАЧ:  __________________________________________ 
 

Уместо: 
 

Образац 9 

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу

 1 (једно) лице одговоран извођач радова, који поседује личну лиценцу врсте 400 - 

одговорни извођач радова објекта високоградње и унутрашњих инсталација 

водовода и канализације или 410 - Одговорни извођач радова грађевинских 

конструкција и грађевинско - занатских радова на објектима високоградње, 

 да имам 6 (шест) радно 

ангажованих лица, и то: 



нискоградње и хидроградње или 411 - Одговорни извођач радова грађевинских 

конструкција и грађевинско - занатских радова на објектима високоградње, 

 1 (једно) лице одговоран извођач радова, који поседује личну лиценцу врсте 474 - 

Oдгoвoрни извoђaч рaдoвa нa пejзaжнoм урeђeњу слoбoдних прoстoрa  и 

 4 (четири) лица грађевинске струке, III степена (КВ) или IV степена (ССС) или V 

степена (ВКВ) 

 
 

Потпис овлашћеног лица понуђача: 
                                                                   
                                                                          МП                               
______________________________ 
Напомена: 
* уз образац понуђач за сва радно ангажована лица доставља копије уговора о раду за 
лица у радном односу на неодређено или одређено време или копије уговора о радном 
ангажовању за лица ван радног односа (уговор о делу, уговор о привременим и повременим 
пословима и сл.), а за одговорног извођача радова, носиоца личне лицнеце бр.400 или 410 
или 411 и 474 уз уговор и лиценцу и потврду Инжењерске коморе Србије да је приложена 
лиценеца важећа; 
** Уколико понуду подноси група понуђача изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, што значи да 
задати услов о кадровском капацитету понуђача чланови групе понуђача испуњавају 
заједно; 
*** у случају наступа са подизвођачем/има, понуђач је дужан да сам испуни задати услов 
о кадровском капацитету капацитету. 
 
 

Треба да стоји: 
 
 

Образац 9 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О РАСПОЛАГАЊУ КАДРОВСКИМ КАПАЦИТЕТОМ 

 
ПОНУЂАЧ:  __________________________________________ 
 
Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу

• 1 (једно) лице одговоран извођач радова, који поседује личну лиценцу 
врсте 400 - одговорни извођач радова објекта високоградње и 
унутрашњих инсталација водовода и канализације или 410 - Одговорни 
извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско - занатских 

 да имам 6 (шест) радно 

ангажованих лица, и то: 



радова на објектима високоградње, нискоградње и хидроградње или 411 
- Одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско - 
занатских радова на објектима високоградње или 401- Одговорни 
извођач радова архитектонско-грађевинских конструкција и 
грађевинско-занатских радова на објектима високоградње или 412- 
Одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско - 
занатских радова на објектима нискоградње или 413- Одговорни извођач 
радова грађевинских конструкција и грађевинско-занатских радова на 
објектима хидроградње или 414- Одговорни извођач радова 
хидротехничких објеката и инсталација водовода и канализације или 
415- Одговорни извођач радова саобраћајница или 418- Одговорни 
извођач радова друмских саобраћајница или 419- Одговорни извођач 
радова - менаџер у градитељству или 812- Одговорни извођач 
грађевинских радова на објектима нискоградње или 712- Одговорни 
извођач, са специјалистичким струковним студијама, грађевинских 
радова на објектима нискоградње. 

 1 (једно) лице одговоран извођач радова, који поседује личну лиценцу врсте 474 - 

Oдгoвoрни извoђaч рaдoвa нa пejзaжнoм урeђeњу слoбoдних прoстoрa  и 

 4 (четири) лица грађевинске струке, III степена (КВ) или IV степена (ССС) или V 

степена (ВКВ) 

 
 

Потпис овлашћеног лица понуђача: 
                                                                   
                                                                          МП                               
______________________________ 
Напомена: 
* уз образац понуђач за сва радно ангажована лица доставља копије уговора о раду за 
лица у радном односу на неодређено или одређено време или копије уговора о радном 
ангажовању за лица ван радног односа (уговор о делу, уговор о привременим и повременим 
пословима и сл.), а за одговорног извођача радова, носиоца личне лицнеце бр.400 или 410 
или 411 или 401 или 412 или 413 или 414 или 415 или 418 или 419 или 812 или 712 и 474 уз 
уговор и лиценцу и потврду Инжењерске коморе Србије да је приложена лиценеца 
важећа; 
** Уколико понуду подноси група понуђача изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, што значи да 
задати услов о кадровском капацитету понуђача чланови групе понуђача испуњавају 
заједно; 
*** у случају наступа са подизвођачем/има, понуђач је дужан да сам испуни задати услов 
о кадровском капацитету капацитету. 
 
 



4.- Поглавље – МОДЕЛ УГОВОРА, страна 50 
 
 

Уместо: 
 

Члан 3. 
Добављач је обавезан да све уговорене радове изведе у складу са Законом о 

планирању и изградњи («Службени гласник РС» број 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-
одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 
132/2014 и 145/2014), и сагласно важећим техничким прописима, стандардима и 
нормативима. 

Добављач је носилац права и обавеза извођења предметних радова и обавезује се 
да својим средствима и својом радном снагом изврши уговорене радове. 

Добављач се обавезује да решењем одреди једног одговорног извођача радова, за 
све предвиђене врсте радова из понуде (технички део), са личном лиценцом врсте 400 или 
410 или 411 и једног одговорног извођача радова личном лиценцом врсте 474. 

Одговорни извођач радова мора да испуњава услове прописане Законом о 
планирању и изградњи. 

У случају потребе за изменом одговорног извођача радова, у току извођења радова, 
Добављач је у обавези да, пре достављања решења о одређивању новог одговорног 
извођача радова, претходно писаним путем обавести Наручиоца о разлозима измене 
одговорног извођача радова и пружи доказе о томе да ново-именовани одговорни извођач 
радова испуњава све услове прописане Законом о планирању и изградњи, као и да је 
стално запослен или ангажовани по другом основу код Добављача. Решење о именовању 
одговорног извођача радова представља саставни део овог уговора. 
 
 

Треба да стоји: 
 

Члан 3. 
Добављач је обавезан да све уговорене радове изведе у складу са Законом о 

планирању и изградњи («Службени гласник РС» број 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-
одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 
132/2014 и 145/2014), и сагласно важећим техничким прописима, стандардима и 
нормативима. 

Добављач је носилац права и обавеза извођења предметних радова и обавезује се 
да својим средствима и својом радном снагом изврши уговорене радове. 

Добављач се обавезује да решењем одреди једног одговорног извођача радова, за 
све предвиђене врсте радова из понуде (технички део), са личном лиценцом врсте 400 или 
410 или 411 или 401 или 412 или 413 или 414 или 415 или 418 или 419 или 812 или 712  и 
једног одговорног извођача радова личном лиценцом врсте 474. 

Одговорни извођач радова мора да испуњава услове прописане Законом о 
планирању и изградњи. 

У случају потребе за изменом одговорног извођача радова, у току извођења радова, 
Добављач је у обавези да, пре достављања решења о одређивању новог одговорног 
извођача радова, претходно писаним путем обавести Наручиоца о разлозима измене 
одговорног извођача радова и пружи доказе о томе да ново-именовани одговорни извођач 
радова испуњава све услове прописане Законом о планирању и изградњи, као и да је 
стално запослен или ангажовани по другом основу код Добављача. Решење о именовању 
одговорног извођача радова представља саставни део овог уговора. 

 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


