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Предмет: Одговор на питања са изменом конкурсне документације у отвореном поступку са 

закључењем оквирног споразума са поновним отварањем конкуренције за јавну набавку 
услуга, обликовану у 28 партија:  

Услуге текућег одржавања објеката Министарства унутрашњих послова 
ЈН број 35/20 

 
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/2015 и 
68/2015), достављамо питања понуђача на конкурсну документацију у отвореном поступку са 
закључењем оквирног споразума са поновним отварањем конкуренције за јавну набавку услуга, 
обликовану у 28 партија: Услуге текућег одржавања објеката Министарства унутрашњих послова ЈН 
број 35/20 
 
ПИТАЊЕ 1.: ,,Наручилац је у додатним условима кадровског капацитета за партије од 1-26 
дефинисао лице са лиценцом 400, 401, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 418 и 800 (једна од наведених). 
Како понуђач може конкурисати само за услуге одржавања електроенергетских инсталација ниског и 
средњег напона у том случају потребна је лиценца 450 а не лиценце које наручилац тражи. Молим 
ускладите документацију.“ 
ОДГОВОР - ИЗМЕНА: Сходно питању потенцијалног понуђача Наручилац врши измену 
конкурсне документације тако што бише следећу Напомену „Понуђач је дужан да у понуди 
наведе за коју услугу подноси понуду. Уколико се понуђач не определи ни за једну од 
понуђених услуга сматраће се да понуђач подноси понуду за све наведене услуге (1-5)“ (на 
странама 7 и 30) 
Сходно наведеном, Наручилац врши измену конкурсне документације у погледу захтеваног доказа о 
испуњености кадровског капацитета табели додатних услова за партије 1-26. Наиме, услов под таком 
а) „да Понуђач има најмање једног запосленог или радно ангажованог инжењера архитектуре 
или грађевинског инжењера са одговарајућом личном лиценцом издатом у складу са Законом о 
планирању и изградњи“, МЕЊА СЕ ТАКО ДА ГЛАСИ „да Понуђач има најмање једног 
запосленог или радно ангажованог:   

- инжењера архитектуре ИЛИ  
- грађевинског инжењера ИЛИ  
- инжењера за електроенергетске инсталације ИЛИ 
- електро инжењера за телекомуникационе мреже и системе ИЛИ 
- машинског инжењера, 

са одговарајућом личном лиценцом издатом у складу са Законом о планирању и изградњи“ 
Ради усаглашавања са изменом додатног услова мења се и доказ за кадровски капацитет под тачком 
а) „за наведеног запосленог или радно ангажованог инжењера архитектуре или грађевинског 
инжењера потребно је доставити фотокопију лиценце: 400, 401, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 418 или 
800 (једна од наведених)“ МЕЊА СЕ ТАКО ДА ГЛАСИ „за наведеног запосленог или радно  
ангажованог: инжињера архитектуре или грађевинског инжењера потребно је доставити фотокопију 
лиценце: 400, 401, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 418 или 800 (једна од наведених) ИЛИ за инжењера за 
електроенергетске инсталације потребно је доставити фотокопију лиценце: 450 или 850 (једна од 
наведених) ИЛИ за електро инжењера за телекомуникационе мреже и системе потребно је 
доставити фотокопију лиценце: 453 или 853 (једна од наведених) ИЛИ за машинског инжењера 
потребно је доставити фотокопију личне лиценце: 430 или 830 (једна од наведених)“ (на страни 11 
конкурсне документације). 



ПИТАЊЕ 2.: ,,Наручилац у додатним условима кадровског капацитета за партије од 1-26 
дефинисао најмање три запослена или радно ангажована радника са ССС грађевинске, електро или 
машинске струке. Исто као и у претходном питању указујемо вам да понуђач може конкурисати само 
за услуге одржавања електроенергетских инсталација ниског и средњег напона па су у том случају 
потребни радници електро струке и вентуално помоћни (НК радници) а не радници машинске и 
грађевинске струке). Молим ускладите документацију.“ 
ОДГОВОР: Конкурсном документацијом је предвиђено да Понуђач може да достави доказ о три 
запослена или радно ангажована радника са ССС грађевинске, електро ИЛИ машинске струке, дакле 
сва три запослена или радно ангажована радника са ССС могу бити исте струке, тако да није 
потребно мењати конкурсну документацију, а нарочито имајући у виду горе наведене измене 
конкурсне документације. 
 
 
ПИТАЊЕ 3.: ,,У вези са конкурсном документацијом ЈН – 35/20 у делу који се односи на врсте 
услуге за које се подносе понуде, за партију 27, да ли је потребно достављати лиценцу 453 или 853, 
ако се не нуде услуге одржавања телекомуникационих мрежа и систем?.“ 
ОДГОВОР: Понуђач је дужан да достави све захтевана лиценце за партију 27, такође имајући у виду 
горе наведене измене конкурсне документације. 
        
     
ПИТАЊЕ 4.: ,,Да ли се тендерска докуметнација (понуда) за Услуге текућег одржавања објеката 
Министарства унутрашњих послова ЈН број 35/20 шаље само поштом или је потребно и 
електронским путем?.“ 
ОДГОВОР: Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 
кутији, затворену на начин да се приликом отварања онуда може са сигурношћу утврдити да се први 
пут отвара. На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 
подноси група понуђача, на коверти или кутији је потрено назначити да се ради о гурпи понуђача и 
навеси називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. Понуду доставити на адресу: 
Министарстсво унутрашњих послова, Беогдрад, Булевар Зорана Ђинђића 104, са назнаком: 
"Понуда за јавну набавку услуге. Услуге текућег одржавања објеката Министарства 
унутрашњих послова, ЈН број 35/20 за партију ____________ - НЕ ОТВАРАТИ" 
Понуда се само шаље поштом. 
 
 
ПИТАЊЕ 5.: ,,Да ли један инжењер може да буде носилац више лиценци, конкретно за 
електроенергетске инсталације (450) и телекомуникационе мреже и системе (453) и да се исти докази 
приложе за истог инжењера (б, в) за две лиценце?.“ 
ОДГОВОР: Може. Наручилац ће прихватити понуду понуђача који достави тражене лиценце било 
за једног или више инжењера на чије име је издата, ако су исте издате у складу са Законом о 
планирању и изградњи. 
 
Наручилац је све напред наведене  измене  извршио у конкурсној документацији објављеној дана  
29.10.2020. године, коју због наведених  измена проглашава НЕВАЖЕЋОМ. 
Све измене се налазе у НОВОЈ КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ објављеној 23.11.2020. 
године на Порталу јавних набавки (http://portal.ujn.gov.rs/) и на интернет страници Наручиоца 
(www.mup.gov.rs).  
Понуђачи су дужни да понуду доставе на новој конкурсној документацији објављеној 
23.11.2020. године. 
 

КОМИСИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
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