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Дана: 05.02.2018. 
Број: 5/18/1-308 
(одговор број1) 
 
Поштовани, 
 

У отвореном поступку јавне набавке добара – каналне јединице за климатизационо – 
вентилациони систем у бункерима Клинике за радиолошку терапију, број јавне набавке 105-
2017-О-01, Наручиоца Институт за онкологију Војводине, за коју је позив за подношење понуда 
објављен на Порталу јавних набавки дана 24.01.2018. године, заинтересовано лице доставило је 
путем електронске поште Захтев за додатно појашњење без броја дана 02.02.2018. године  (у 
ИОВ заведен 02.02.2018. под бројем 639/18). 

Питање 1 
Molimo Vas da nam pojasnite deo konkursne dokumentacije za izvodjenje radova po JN 105-2017-O-
01 Kanalne jedinice za klimatizaciono ventilacioni system u bunkerima Klinike za radiološku terapiju, 
koji se odnosi na ispunjenje kadrovskih kapaciteta. 
 
Na strani 22 u okviru obrasca 5 tačka 1. Traži se jedan diplomirani inženjer mašinstva sa licencom 330 
 i / ili  jedan diplomirani inženjer mašinstva sa licencom 430.  
 
U tabeli u nastavku , koju treba popuniti,  stoji diplomirani inženjer mašinstva (330)     i/   inženjer 
mašinstva (430). 
 
Pitanje:Da li je za  ispunjenje ovog uslova  kadrovskog kapaciteta dovoljno  1 (jedno) lice – mašinski 
inženjer mašinstva koji ima i licencu 330 i  licencu 430. 

 
 

Одговор Наручиоца на питање 1:  
У обрасцу број 5 – Изјава за доказивање кадровског капацитета, грешком је изостављена реч 
„или“. 
Понуђач мора имати ангажовано најмање једно лице:  
једног дипломираног инжењера машинства који има лиценцу одговорног пројектанта  
термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике 330  
и / или  
 једног дипломираног инжењера машинства који има лиценцу одговорног извођача радова 
термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике 430; 
Радно ангажовани један инжењер машинства мора имати или лиценцу 330 или лиценцу 430, а 
може и обе. 
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Комисија за јавну набавку 105-2017-О-01 


