
ПОЈАШЊЕЊЕ ЈН БРОЈ 4042-4/2020 

 

ПИТАЊЕ 1. 

Поштовани, 

обзиром да је инсталисана снага котла 27 кw и покрива је лиценца 730 и 830, зашто није 

наведаена  као услов у конкурсној документацији.  

ОДГОВОР 1. 

Допуна конкурсне документације ће бити објављена на Порталу јавних набавки и 

интернет страници наручиоца. 

 

 

У Мајданпеку, дана 30.04.2020.године 

 

 

        КОМИСИЈА ЗА ЈН 



ПОЈАШЊЕЊЕ КД 4042-4/2020 

Питање 1: У делу кадровског капацитета навели сте да је обавезан услов лиценца  " 

450 или 730 или 830 ", као и лиценца 410 или 411 или 412 или 413 или 414, а нисте 

навели лиценцу 430 која је меродавнија према класификацији Инжењерске коморе 

Србије. Молимо Вас да у делу кадровског капацитета извршите измену конкурсне 

документације и промените захтев. 

Одговор 1: Измена и допуна конкурсне документације, као и Обавештење о 

продужењу рока за подношење понуда биће објављени на Порталу јавних набавки и 

интернет страници наручиоца. 

Питање 2:Да ли се лако доставно возило са местима за седење и теретним простором 

задовољава услов техничке опреме? 

Одговор 2: Да. 

Питање 3: По спецификацији потребних радова коју сте навели у конкурсној 

документацији, видимо да су у питању машински радови који захтевају инжењера 

машинства са лиценцом одговорног извођача радова. С обзиром да нема грађевинских 

радова, зашто тражите лиценцу 410, 411,412,413 или 414? Молимо вас да у складу са 

тиме исправите конкурсну документацију. 

Одговор 3: Измена и допуна конкурсне документације, као и Обавештење о 

продужењу рока за подношење понуда биће објављени на Порталу јавних набавки и 

интернет страници наручиоца. 

Питање 4: С обзиром да је крајем 2018. дошло до промене и лиценце више не издаје 

Инжењерска комора, већ Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфрастуктуре, 

да ли ће се као доказ прихватити и решење надлежног министарства о усвојеном 

захтеву за издавање лиценце? 

Одговор 4: Да. 

          Мајданпеку, дана 04.05.2020.године 

         КОМИСИЈА ЗА ЈН 



ПОЈАШЊЕЊЕ КД 4042-4/2020 

 

Питање:  

С обзиром да још није истекао рок за предају статистичког известаја, нисмо у 

могућности да од АПР-а прибавимо Извештај о бонитету који укључује 2019 годину. 

Да ли ће се као доказ финансијког капацитета прихватити Извештај о бонитету за 

2016,2017, и 2018 годину + билан стања и биланс успеха за 2019 годину (или можда 

биланси стања и успеха за 2017, 2018 и 2019 год појединачно).   

Одговор: 

У том случају понуђач доставља Извештај о бонитету, издат од Агенције за привредне 

регистре, БОН-ЈН, за 2017 и 2018. годину и Биланс стања и Биланс успеха за 2019. 

годину (оверен од стране понуђача). 

 

У Мајданпеку, дана 05.05.2020.године 

 

         КОМИСИЈА ЗА ЈН 

 

 



ПОЈАШЊЕЊЕ КД 4042-4/2020 

 

Питање: 

Да ли се под позицијом 24 у делу котларница " Елекрто- орман са комплетном 

инсталацијом за рад котларнице" подразумева само вођење аутоматике и напајање 

пумпи, или и расвете и осталих инсталација у котларници? 

 

Одговор:  

Електро орман обухвата све што је потребно од електрике за рад котларнице. Напајање 

циркулационе пумпе, аутоматике котла, електромоторни погон трокраког вентила и 

расвету у котларници. 

 

У Мајданпеку, дана 06.05.2020.год. 

 

 

                                                   Комисија за јн 




