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Град Лозница  

Градска Управа  

Број: ЈН 6/2016 

Број:404-21-1091/2016-IIIı-3 

Датум: 08.07.2015. године. 

        Л о з н и ц а 

На основу члана 63., става 2. и 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 

124/12, 14/15 и 68/15),  достављамо: 

 

ОДГОВОРЕ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА 

     Деловодни број:404-21-10921/2016-IIIı-3 

 

Предмет:  Одговор на постављено питања   у вези јавне набавке број 6/2016 – Радови на 

санацији зграде амбуланте у Драгинцу Дома здравља ''др Миленко Марин''  
 

На основу члана 63., става 2. и 3. Закона о јавним набавкама  прослеђујемо  вам одговор на 

питања  те исте информације објављујемо на Порталу јавних набавки и интернет страници 

наручиоца. 

 

ПИТАЊЕ: 
U delu konkursne dokumentacije poglavlje V u tački 1 ,podtačka 2 traži se sledeće 
Da raspolaže dovoljnim tehničkim i kadrovskim kapacitetom: 
--da raspolaže sa najmanje 2 diplomirana inženjera sa sledećom licencama: 
-jedan inženjer sa licencom 400 ili 401 ili 410 ili 411 ili 412 -koji će rešenjem biti imenovan za 
odgovornog izvođača radova u predmetnoj javnoj nabavci. 
U skladu sa odredbom člana 23 Oduke o vrstama licenci koje izdaje Inženjerska komora Srbije 
broj: 1493/1-3. od 02.07.2012. godine Odgovorni izvođač radova -licenca 800gde se u opisu 
radova navodi : 

- Izvođenje radova na gradnji objekata visokogradnje za koje građevinsku dozvolu 
izdaje jedinica lokalne samouprave, maksimalne bruto površine do 2000 m2, 
maksimalne spratnosti do Po+P+4+PK, sa manje složenom armirano - betonskom, 
čeličnom ili drvenom konstrukcijom i sa maksimalnim rasponom do 12 metara; 

- Izvođenje građevinsko - zanatskih radova na objektima visokogradnje za koje 
građevinsku dozvolu izdaje jedinica lokalne samouprave, maksimalne bruto 

površine do 2000 m2, maksimalne spratnosti do P0+P+4+PK; 

- Uređenje terena oko objekata visokogradnje za koje građevinsku dozvolu izdaje 
jedinica lokalne samouprave, maksimalne bruto površine do 2000 m2, maksimalne 
spratnosti do Po+P+4+PK. 
Zato Vam se obraćemo da biste ispravili i dodali u konkursnu dokumentaciji licencu 800. 

 

ОДГОВОР:   

У делу који се односи на технички и кадровски капацитет: 

- Да располаже са најмање два дипломирана инжењера са следећим лиценцама:  
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- 400 или 401 или 410 или 411 или 412 или 800 и  

- лиценца 450. 

На нашој интернет страници WWW.LOZNICA.RS – Јавне набавке – Јавне набавке  2016. 

       

                                      

 

                                                        Службеник за јавне набавке – члан комисије 

                          

                                                        Слађана Томићевић                                                                                                     

Достављено: 

-на Портал јавних набавки  

-на сајт града Лознице 

 

http://www.loznica.rs/

