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         ЈН. БР:1.3.2/2018 

 

 

ОДГОВОРИ НА ТРАЖЕНЕ ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА у поступку јавне 

набавке Наставак радова на изградњи дела просторије за смештај механизације са којом располаже 

ЈКП „Наш Дом“ Пожега. 

 
Питања:  
U obrascu br.2 "PREDMER" pos.1 tačka 1.2,1.3 i 1.4 nisu date količine.Molim Vas da pojasnite i ispravite. 
Takođe u dodatnim uslovima niste naveli mogućnost zakupa kod ispunjenja tehničke specifikacije i mogućnost 
angažovanja kadrovskog kapaciteta po Zakonu o radu Čl.199-202 a sve prema Zakonu o javnim nabavkama po 
Čl.10,70 i 76. 
Molim Vas odgovorite na pitanjaa i postupite po ZJN što se tiče produženja roka otvaranja ponuda. 
 
Одговори:  
1.Измена конкурсне документације извршена је у Обрасцу број 2. Предмер и предрачун, на страни од 18. до 

20. У погледу брисања дела земљаних радова које ће извршити ЈКП „Наш дом“ Пожега.   

 

2. Да ли постоји могућност ангажовања запослених (кадровски капацитет)  у складу са одредбама 

Закона о раду? 

Одговор: 

У вези са напред наведеним питањем потребно је да потенцијални понуђач има најмање 10 

запослених  који су у сталном радном односу код понуђача или уговором ангажоване запослене, a 

који ће бити директни извршиоци радова који су предмет јавне набавке од чега: 

- 2 вариоца, 

- 1 инжењера са лиценцом 410 или лиценцом 434, 

- остали запослени (КВ, НК степен стручне спреме). 
Промена конкурсне документације извршена је на стани 7/49 Конкурсне документације, у дели додатни 

услови, у табеларном приказу додатних услова под тачком 4. Кадровски капацитет. 

ИЗМЕНА: Да понуђач има најмање 10 запослених  који су у сталном радном односу код понуђача 

или уговором ангажоване запослене, a који ће бити директни извршиоци радова који су предмет 

јавне набавке од чега: 

- 2 вариоца, 

- 1 инжењера са лиценцом 410 или лиценцом 434, 

- остали запослени (КВ, НК степен стручне спреме)  

 

 
3.У погледу техничког капацитета: 

Да ли постоји могућност закупа механизације наведене у одељку додатни услови? 

Одговор: 

Постоји могућност закупа механизације наведене у одељку додтни услови. 

Доказ: Уговор о закупу. 

Промена конкурсне документације извршена је на стани 10/49 Конкурсне документације, у делу додатни 

услови, под тачком 3. Технички капацитет, и погледу достављања доказа:  

ИЗМЕНА: Копија саобраћајних дозвола за наведену механизацију или уговор о закупу у случају да 

понуђач не поседује потребну механизацију у свом власништву. 

 
 

 

Комисија за јн бр.1.3.2/18 


