
 
Република Србија 

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У 

СОМБОРУ 

Број: А 154/14 

Датум: 23. јул 2015. године 
         

 

 

        На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', 

бр. 124/12 и 14/15), Комисија за јавну набавку припремила је 

 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

за јавну набавку радова у отвореном поступку 

- адаптација и санација зграде у ул. Његошева бр. 4 у Сомбору - 

редни број 1/2015 

 

 

на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 22. 

јула 2015. године у 14.09 сати: 

 

 

1. Питање заинтересованог лица: 
Да ли сваки члан групе понуђача доставља потврду Народне банке Србије или је 

довољно да то учини само један, с обзиром на то да се финансијски капацитет 

доказује кумулативно? 

 

1. Одговор Комисије: 

У делу 4.3 Конкурсне документације јасно је наведено да овај услов мора да 

испуни сваки понуђач из групе понуђача.    

 

 

2. Питање заинтересованог лица: 
Да ли се приход од 500.000.000 динара доказује извођењем грађевинских радова и 

на другим објектима високоградње (пословним, комерцијалним), од који су 

најмање три јавне намене а четврти непокретно културно добро? 

 

2. Одговор Комисије: 

Овај услов се доказује извођењем грађевинских радова уопште, не ограничавајући 

се само на објекте јавне намене и заштићена културна добра.    

 

 

3. Питање заинтересованог лица: 
Уколико су чланови кључног особља (инжењери) радно ангажовани, да ли се поред 

уговора и лиценце доставља и пријава на обавезно социјално осигурање, с обзиром 

на то да привремени и повремени послови подлежу обавезној пријави, а 

подношењем МУН обрасца регулише се уговор о делу? 

 



3. Одговор Комисије: 

С обзиром на то да свака врста радног ангажовања подлеже пријави на обавезно 

социјално осигурање, овај доказ треба доставити за свако лице које понуђач наведе 

као део свог кадровског капацитета.    

 

 

4. Питање заинтересованог лица: 
Да ли се у 70 КВ и НКВ грађевинских радника убрајају грађевински, електро и 

машински радници, као и помоћни радници на градилишту (зидари, тесари, 

бравари, молери, електричари, електромонтери, машински монтери и сл. и други 

неопходни за конкретно извођење предметних радова)? 

 

4. Одговор Комисије: 

У квалификоване раднике убрајају се радници са завршеном трогодишњом 

средњом стручном школом. Ова лица треба да раде на стручним пословима (зидар, 

тесар, лимар, бравар, молер, електричар и сл.). У неквалификоване раднике се 

убрајају лица са завршеном основном школом. Ова лица треба да обављају послове 

за које није потребно стручно образовање. 

 

 

5. Питање заинтересованог лица: 
Да ли писма о намерама банке треба да важе колико и понуда, јер банка захтева 

конкретан датум? Датуми када ће гаранције бити достављане (да би до тог датума 

важила писма) могу можда само да се претпоставе отприлике, и није могуће 

прецизно их одредити.  

 

5. Одговор Комисије: 

У Конкурсној документацији је одређен рок важења само за банкарску гаранцију за 

озбиљност понуде. Што се тиче писма о намерама, она сама по себи немају одређен 

рок важења, битно је да садрже одредбу да ће гаранције издате по овим писмима 

имати рок важења 30 дана дужи од уговореног рока, што ће у тренутку закључења 

уговора бити познато.    

 

 

 

Комисија за јавну набавку 

- Јадранка Савић, дипломирани правник 

- Светлана Марковић, дипломирани архитекта 

- Јелена Кулић, службеник за јавне набавке, дипломирани правник 

- Балша Шијаковић, дипломирани инжењер архитектуре 

- Милан Лазаревић, дипломирани инжењер електротехнике 

- Јована анђелковић, дипломирани правник. 

 
доставити:  

- заинтересованом лицу које је  

тражило додатне информације и појашњења 

објавити на: 

- Порталу јавних набавки 

- интернет страници наручиоца 


