
Општинска управа Пожега 

Тело за централизоване јавне набавке 

Пожега, Трг Слободе бр. 9 

Број: 404-3-30/2019 

Датум: 06.06.2019. године 

 

Предмет: Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за 

јавну набавку радова – Наставак радова на изградњи водоводне мреже у селима Лорет, Табановићи и 

Папратиште. 

 

Питање бр.1: 

 

Као доказ за технички капацитет, страна 10/55 конкурсне документације наручилац је навео да се 

достављају копије пописних листа за захтевану механизацију и опрему, без навођења да 

механизација и опрема може бити узета у закуп или на лизинг и стога потенцијални понуђач тражи 

тумачење истог? 

 
Одговор бр.1:  

Као доказ о поседовању напред наведене механизације и опреме могу се доставити и уговори о 

закупу или уговоре о куповини на лизинг.  
 

Питање бр. 2: 

 

Потенцијални понуђач је захтевао појашњење или измену  техничког капацитета у погледу следећег: 

- Камион кипер носивости до 5 тона-минимум 2 комада-количине одвоза и довоза материјала 

су знатне тако да напред наведени потенцијални понуђач сматра да је нерационално 

користити камионе овако ниске носивости?! 

- Ровокопач (скип)-минимум 2, утоваривач (bobcat)-минимум 1, комбинована машина-минимум 

1-напред наведени потенцијални понуђач сматра да су исте предвиђене и за утовар и за 

истовар па самим тим није потребна сва набројана механизација?! 

- Тестера за бетон и машина за сечење асфалта-минимум 1-напред наведени потенцијални 

понуђач је захтевао појашњење да ли је потребно да поседује тестеру за бетон или машину за 

сечење асфалта-минимум 1 комад или је потребно да поседује и једно и друго по 1 комад?! 

 

Одговор бр.2:  

Измена техничког капацитета извршена је у погледу следећег: 

- Камион кипер носивости до 8 тона-минимум 2 комада, 

- Комбинована машина-минимум 4 комада, 

- Машина за сечење асфалта-минимум 1 комад. 

 

 

Питање бр. 3: 

Za kadrovski kapacitet predviđeno je da ponuđač ima zaposlene u stalnom radnom odnosu ili 
ugovorom angažovane inženjere,a kao dokaz za kadrovski kapacitet ,str 10/55 konkursne 
dokumentacije,navedeno je da treba  dostaviti ugovore o radu,fotokopije M obrasca i fotokopija 
važeće licence 414 izdate od ING komore RS i potvrdu ING komoreRS o važnosti licence. 

Da li radnici i inženjer sa licencom mogu biti angažovani  po ugovorima o dopunskom radu,privremenim i 
povremenim poslovima,ugovorom o delu  ,a ne samo ugovorom o  stalnom radnom odnosu. 
 

Одговор бр. 3: 

Напред наведени радници и инжењер са лиценцом могу бити агажовани по основу уговора о 

допунском раду, уговора о повременим и привременим пословима, уговором о делу и сл. 

 
 

       


