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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 01-404-14/2017 од  26.12.2016.године- „Извођење радова на санацији постојећег коловоза 

 ради успостављања бициклистичко-пешачке стазе Ириг-Хопово“, сачинила је  
 

                                                       ПОЈАШЊЕЊЕ   

КОНКУРСНЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА  НА  САНАЦИЈИ   ПОСТОЈЕЋЕГ 

КОЛОВОЗА РАДИ УСПОСТАВЉАЊА  БИЦИКЛИСТИЧКО-ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ ИРИГ-

ХОПОВО 

БР.ЈН 01-404-14/2017 

 

 

              Дана 19.06.2017.године примили смо мејлом  допис којим се траже додатне информације/ 

појашњење у вези Конкурсне документације -„Извођење радова на санацији постојећег коловоза 

ради успостављања бициклистичко-пешачке стазе Ириг-Хопово“ ,у оквиру којих су  постављена 

следећа питања: 

 

 Питање 1.  „ У конкурсној документацији стоји: 

„ У конкурсној документацији стоји: 

„3. за лица радно ангажована у складу са Законом о раду:    

 -    фотокопија уговора о радном ангажовању у складу са Законом о раду,  

  -    фотокопије обрасца пријаве осигурања за лица за која је  послодавац обавезан да         

попуњава образац пријаве осигурања ,   

 -   фотокопија лиценци  ИКС  са потврдама да је лиценца важећа за  инжењера  „ 

 

Да ли се под тиме подразумевају лица која нису запослена на неодређено  или  одређено време?   

 

Питање 2.   “У конкурсној документацији стоји: 

Да понуђач располаже : 

-Вибро плочу 400кг 

Да ли се под тиме подразумева минимално 400 кг?“ 

    

  



 

                  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 постојећег коловоза 

ради успостављања бициклистичко-пешачке стазе Ириг-Хопово“ , доставља додатне информације/ 

појашњење на постављенo питањe: 

 

На питање број 1.  

              У конкурсној документацији, као доказ за кадровски  капацитет стоји:  

 

1. Попуњен, потписан и оверен Обрасце  (образац бр.VII.4 . ),  

2. за запослене на неодређено  или  одређено време у складу са Законом о раду:      

   -  фотокопије обрасца пријаве осигурања-образац М  

   -  фотокопије лиценци  ИКС са потврдама да је лиценца важећа за  инжењере  

      

3. за лица радно ангажована у складу са Законом о раду:  

  -    фотокопија уговора о радном ангажовању у складу са Законом о раду, 

  -    фотокопије обрасца пријаве осигурања за лица за која је  послодавац обавезан да 

        попуњава образац пријаве осигурања , 

  -   фотокопија лиценци  ИКС  са потврдама да је лиценца важећа за  инжењера 

 

       За лица радно ангажована у складу са Законом о раду се подразумева- уговор о делу, 

привремени и повремени послови, допунски рад. 

 

На питање број 2.  

Да под тим се подразумева вибро плоча минимално 400 кг. 

 

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 

 

    

http://www.irig.rs/

