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Питања и одговори у вези ЈНМВ 06/15 Услуге стручног надзора. 
 
Питање 1.  У додатним условима захтева се да је потребно доставити "одговарајуће 
лиценце за наведене врсте радова"... 
Партијом  1 предвиђена је услуга надзора над грађевинским радовима... Према опису 
радова "грађевински радови обухватају у највећој мери изградњу и реконструкцију 
локалних и некатегорисаних путева, па изградњу и адаптацију објеката високоградње и 
изградњу мањих хидротехничких објеката са спољним мрежама водовода и 
канализације". Према опису радова потребне су лиценце 315 или 415(саобраћајнице), 310 
или 410 или 311 или 411 (високоградња), 313 или 413 или 314 или 414 (хидроградња) 
Партијом 2 предвиђена је услуга надзора над електро радовима... Према опису радова 
"електротехнички радови обухватају изградњу надземних и подземних водова средњег и 
ниског напона са трафо станицама, изградњу јавне расвете, као и извођење радова на 
разводу електро инсталација унутар објеката високоградње и хидротехничких објеката и 
уградњу електро опреме". Према опису радовапотребне су лиценце 350 или 450(средњи и 
ниски напон), 351 или 451 (високи и средњи напон, разводна постројења) 
Партијом 3 предвиђена је услуга надзора над машинским радовима... Према опису радова 
"машински радови обухватају уградњу и пуштање у рад хидромашинске и термо 
инсталационе - опреме и пратећих инсталација". Према опису радова потребне су 
лиценце 330 или 430(термотехника), 332 или 432 (хидромашинска) 
Молим Вас тачно наведите лиценце које је потребно доставити за испуњење додатног 
услова, обзиром на то да то није дефинисано тендером у потпуности! 
 
Одговор 1. 
Потребне лиценце за одговарајућу врсту радова ,за које се расписује оглас јавне набавке, 
произилазе из врсте и обима радова над којима је потребно вршити надзор у текућој 
години. У огласу јавне набавке су пописани радови по свом обиму, интезитету и 
вредности, који ће се вршити у наредној години. Вршење стручног надзора је прописано 
Правилником о садржини и начину вођења надзора („Службени гласник РС“, бр. 22/2015), 
па са тим у вези понуђачи су дужни да приложе лиценце које поседују, а које су 
одговарајуће за врсту партије, обим и вредност услуге за коју достављају своју понуду 
 
2. Да ли је потребно стручне референце доставити у оригиналу потписане и оверене од 
стране наручиоца услуга? 
 
Одговор 2. 
Могу се  доставити копије стручних референци које морају бити потписане и оверене од 
стране наручиоца услуга. 
 


