
 
 

 

На основу члана 63. став 3, а у вези става 2. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту: Закон о јавним набавкама/ЗЈН) Комисија за јавну 

набавку – Текуће поправке и одржавање јавних чесми , бр. ЈН 41/2019, у законском року 

објављује, свим заинтересованим лицима, 

 

Одговор на захтев за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације 

 

Питање 1: 

 
Zasto je potrebno lice sa traženom licencom 475 ako nije u pitanju izgradnja tehnoloških postrojenja već je 
u pitanju popravka i tekuće održavanje javnih česmi u koje su već ugrađena postrojenja. 

 

Одговор Наручиоца: 
Naručilac smatra da je neophodno da odabrani ponuđač ima lice sa licencom 475, jer član 5 modela 
ugovora navodi obavezu upravljanja tehničko-tehnološkim operacijama koje su potrebne da se operacije za 
prečišdavanje uspešno i valjano izvedu. Član 7. ugovora navodi garancije kvaliteta vode, a kojeg nema bez 
vođenja procesa prečišdavanja. Opisi poslova koji su definisani za lica sa licencom 475 postoje na sajtu 
Inženjerske komore Srbije i nisu isključivo vezani za izgradnju, ved i za dokazivanje garancija kvaliteta 
proizvoda i kapaciteta proizvodnje tehnoloških postrojenja. Dakle, nije u pitanju samo tekude održavanje i 
popravke, ved i upravljenje tehničko-tehnološkim operacijama prečišdavanja vode. 
Opis poslova za licencu 475: 

 Izvođenje radova na pripremi tehnoloških postrojenja za probni rad u procesnoj i prehrambenoj 

industriji;  
 Puštanje u rad i probni rad tehnoloških postrojenja;  
 Dokazivanje garancije kvaliteta proizvoda i kapaciteta proizvodnje tehnoloških postrojenja;  
 Izvođenje radova na zaštiti od korozije. 

Na osnovu ovoga naručilac ostaje pri zahtevu datom u konkursnoj dokumentaciji jer je ona u logičkoj vezi 
sa predmetom javne nabavke. Takođe, lice sa licencom 475 može biti angažovano i ugovorom o radnom 
angažovanju u skladu sa Zakonom o radu. 
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