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       Градска Управа  
Број: ЈН 1/2016. 
Број:404-06-188/2016-III-1 
Датум: 26.02.2016. 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 68/2015.),  достављамо: 

 
ОДГОВОРЕ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА 

       Број:404-06-188/2016-III-1 
 
Предмет:  Одговори на постављена питања   у вези јавне набавке број: 1/2016 – ''Радови на 
санацији  зграде здравствене станице у Бањи Ковиљачи  Дома Здравља др. Миленко 
Марин''  
 
На основу члана 63., става 2. и 3.  Објављујемо на Порталу Управе за јавне набавке и интернет 
страници наручиоца одговор на постављено питање:  
 
ПИТАЊЕ:  
да располаже  потребним бројем и квалификацијама извршилаца за све време извршења уговора 
о јавној набавци и то најмање 15  извршилаца, од чега  два дипломирана грађевинска  инжењера 
са следећим лиценцама: 
-један инжењер са лиценцом 400 или 410 или 411 или 419 -који ће решењем бити именован за 
одговорног извођача радова у предметној јавној набавци; 
-један инжењер са лиценцом 450 и/или 453 - који ће решењем бити именован за одговорног 
извођача радова у предметној јавној набавци 
У првом делу се од најмање 10 извршилаца  тражи два дипломирана грађевинска инжењера са 
горе наведеним лиценцама. Како је лиценца 450и/или 453 за дипломираног инжењера 
електротехнике  питање је да ли се траже два дипломирана грађевинска инжењера или један 
дипломирани  грађевински инжењер и један дипломирани  инжењер електротехнике? 

 
ОДГОВОР :Потребан број извршилаца је 15 од чега су  неопходна  два дипломирана 
инжењера  од којих : 

Један инжењер са лиценцом 400 или 410 или 411 или 419 -који ће решењем бити 
именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавц, и 

                  Један инжењер са лиценцом 450 и/или 453 - који ће решењем бити именован за 
одговорног извођача радова у предметној јавној набавци 
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На нашој интернет страници .WWW.LOZNICA.RS – Јавне набавке – Јавне набавке  2016. 
       

                                      
 
                                                        Службеник за јавне набавке – члан комисије 

                          
                                                        Слађана Томићевић                                                         

Достављено: 
-на Портал управе за јавне набавке  
-на сајт града Лознице 
 


