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                На основу члана 63.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“број 124/2012, 

14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку образована Решењем Председника општине Ириг 

број 01-404-15/2017 од  08.05.2017.године-  “Извођење радова на санацији зграде ОШ „Доситеј 

Обрадовић“ из Ирига ”  , сачинила је  

                                                       ПОЈАШЊЕЊЕ   

КОНКУРСНЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА  НА  САНАЦИЈИ  ЗГРАДЕ ОШ „ДОСИТЕЈ 

ОБРАДОВИЋ“ У ИРИГУ  

БР.ЈН 01-404-15/2017 

 

              Дана 31.05.2017.године примили смо мејлом  допис којим се траже додатнe 

информације/појашњење у вези Конкурсне документације -“Извођење радова на санацији зграде 

ОШ „Доситеј Обрадовић“ из Ирига ” ,у оквиру којих су  постављена следећа питања: 

 

 Питање 1.  „  Да ли ће Наручилац прихватити обрасце потврде о изведеним радовима на 

обрасцима из других конкурсних документација а које садрже све елементе наведене на 30. страни 

конкурсне документације? Такодје, да ли ће Наручилац прихватити фотокопије потврда будући да 

неки Наручиоци потврде шаљу емаил-ом?“ 

 

Питање 2.  „  Да ли период од претходних шест година у коме се признају референце обухвата и 

део 2017. године пре објављивања јавног позива?“ 

 

Питање 3.  „  Као доказ о располагању довољним кадровским капацитетом, Наручилац је 

предвидео, између осталог, за носиоце личних лиценци који нису запослени код понуђача копију 

уговора о обављању повремених и привремених послова или другог уговора о радном ангажовању 

и одговарајући М образац. Да ли је прихватљиво да се лице ангажује уговором о допунском раду и 

који се М образац доставља у том случају, односно да ли је уопште потребно доставити М образац 

у том случају, будући да лице није запослено код понуђача?“ 

 

Питање 4.  „  Да ли се као доказ пословног капацитета у делу изведених радова, поред уговора и 

потврде о изведеним радовима, мора доставити копија комплетне окончане ситуације, или је 

довољно да се достави прва и задња страна исте?“ 

 

          

         На основу члана 63.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“број 124/2012, 

14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку  -“Извођење радова на санацији зграде ОШ „Доситеј 

Обрадовић“ из Ирига ”, доставља додатне информације/појашњење на постављенo питањe: 

 



 

 

На питање број 1.  

Да , Наручилац ће прихватити обрасце потврде о изведеним радовима на обрасцима из других 

конкурсних документација а које садрже све елементе наведене на 30. страни конкурсне 

документације, као и потврде  које неки Наручиоци  шаљу птем емаил-а. 

 На питање број 2.  

               Обухвата. 

На питање број 3. 

           Код располагања кадровског капацитета, конкурсном документацијом је предвидјено да: 

 доказ о радном ангажовању: за носиоце лиценци који нису запослену код понудјача: уговор – 

фотокопија уговора о делу/ уговора о обаваљању привремених и повремених послова или другог 

уговора о радном ангажовању и одговарајући М обрасци у складу са Законом о раду, односно 

Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање. 

         То подразумева да уколико лице не поседује М образац код ангажованог послодавца 

није га потребно доставити ( јер конкретно код уговора о допунском раду код таквих лица, 

доставља се само копија уговора о раду јер одговарајући М образац добија се по завршеном 

послу). 

 

На питање број 4.  

        Није неопходна комплетна оконцанаситуације. Довољно је доставити прву страну и 

рекапитулацију 

 

  Ова појашњења представљају саставни део конкурсне документације. 

              Појашњење Конкурсне документације без одлагања објавити на Порталу управе за јавну 

набавку и  на интернет страници Општине Ириг (www.irig.rs). 

 

 

 

                                                                                       КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

                                                                              

http://www.irig.rs/

