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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 01-404-13/2017  од  20.04.2017.године-  „Извођење радова на  санацији крова објекта  

установе „Дечија радост“ у Иригу“ , сачинила је  

 

                                                       ПОЈАШЊЕЊЕ   

КОНКУРСНЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА  НА  САНАЦИЈИ КРОВА ОБЈЕКТА 

УСТАНОВЕ „ДЕЧИЈА РАДОСТ“ У ИРИГУ  

БР.ЈН 01-404-13/2017 

 

 

              Дана 17.05.2017.године примили смо мејлом  дописe којимa се траже додатнe 

информације/појашњење у вези Конкурсне документације -  „Извођење радова на  санацији крова  

објекта установе „Дечија радост“ у Иригу“ ,у оквиру којих су  постављена следећа питања: 

 

 Питање 1.  „   Да ли понуђачи испуњавају додатни услов за кадровски капацитет уколико имамо 

ангажоване раднике на радним местима зидар, тесар, лимар, армирач? 

Питање 2.  „   Због чега је конкурсном документацијом тражена банкарска гаранција за озбиљност 

понуде и обавезујућа оригинал писма о намерама банке за повраћај аванса, за добро извршење 

посла и за отклањање грешака у гарантном року када је у питању јавна набавка мале вредности? 

Молимо вас да размотрите нашу сугестију да извршите измену конкурсне документације што се 

тиче захтеваних средстава финансијског обезбеђења и да понуђачима дозволите могућност 

достављања меница за наведена средства финансијског обезбеђења. 

 

 

                  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 крова  

објекта установе „Дечија радост“ у Иригу“, доставља додатне информације/појашњење на 

постављенo питањe: 

 

На питање број 1.  

 



           Комисија је прегледала детаљно конкурсну документацију и констатовала следеће:  

  У конкурсној документацији на страни 20/59, - услов под ред. бр. 4. Неопходан кадровски капацитет:  

гласи „ Да понуђач пре објављивања позива за подношење понуда има у   радном  

односу минимално 5 запослених радника на неодређено  или  одређено време  или радно ангажовано у 

складу са Законом о раду , од којих:  

1.   једног  дипломираног инжењера грађевине са лиценцом  410 или 411   ИКС   

          4.   два запослена лица-ССС- грађевинске струке 

          5.   два ПКВ или   НКВ радника“ 

   

У складу са напред наведеним понуђач испуњава услов за карсовски капацитет ако има 

ангажоване раднике на радним местима зидар, тесар, лимар, армирач. 

На питање број 2.  

              Kонкурсна документација ће бити делимично измењена у делу где се налазе средства 

обезбеђења. 

 

 

Ова појашњења представљају саставни део конкурсне документације. 

         Појашњење Конкурсне документације без одлагања објавити на Порталу управе за јавну 

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

 

 

 

                                                                                       КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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