
 
Република Србија   

Аутономна Покрајина Војводина 

Општинска управа општине Апатин 

Деловодни број:  404-535/2019-IV 

Датум: 26.12.2019. 

 

 

 На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 

124/2012 и 14/2015, 68/2015, у даљем тексту ЗЈН), Наручилац - Општинска управа општине Апатин  

објављује: 

 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА 

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА   

Израда пројектно техничке документације реконструкције и енергетске санације објекта вртића 

„Љубичица“ у Сонти  

ЈН 55/2019 

 

 

Сагласно члану 63. став 2. ЗЈН, Заинтересовано лице је дана 24.12.2019. године електронским путем, 

упутило захтев Наручиоцу за додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуда у 

насловљеном поступку јавне набавке услуга бр. 55/2019., како следи: 

 

ПИТАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА 1: 

 

Поштована/Поштовани, 

Замолили би Вас за следећа појашњења конкурсне документације за ЈН 55/2019: 

 

- Да ли би један инжењер са личном лиценцом 350 могао да покрије захтеве за израду пројекта 

електричних инсталација и за израду пројекта телекомуникација и сигналних инсталација (захтев са 

стране 10 конкусне документације)? 

- Да ли се дозвољава да се као пратећи документи референц листе могу доставити сам прва и последња 

страница сваког уговора, због поверљивих података и обима документације? 

 

-Да ли постоји могућности да се објекат вртића прикључи на гас, тј.да ли у близини објекта пролази 
гасовод? 

  

ОДГОВОР  НАРУЧИОЦА: 

 

- Пројектант са лиценцом 350 може да пројектује једноставне инсталације слабе струје-телефон, 

ТВ, интерфон као што су мањи стамбени и пословни објекти  

Не може да пројектује СТАБИЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ДОЈАВЕ ПОЖАРА. За то је потребна МУП-ова 

лиценца. 

 

- Као пратећи документ референц листе , тражили смо копију уговора и остајемо при том захтеву 

јер је то уобичајена пракса код Наручилаца. 

- У целом насењеном месту Сонта постоји гасоводна мрежа и постоји могућност прикључења. 

 

 

ПИТАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА 2: 

 

Поштовани, 

у погледу испуњавања услова кадровског капацитета, у документацији стоји да лица морају бити радно 

ангажована код понуђача, па је наше питање да ли то може бити ангажовање и уговором о делу ? 

Унапред хвала. 

 



ОДГОВОР НАРУЧИОЦА: 

У погледу испуњавања кадровског капацитета могуће је и ангажовање уговором о делу. 

 

 

 

 

У смислу свега наведеног, Наручилац сматра да је дао јасан одговор на питања заинтересованом 

лицу, тј. да је појаснио своју конкурсну документацију, и да нећемо извршити измену исте. 

 

Комисија за јавне набавке 


