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                На основу члана 63.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“број 
124/2012),Комисија за јавну набавку образована Решењем Начелника општине Ириг број 01-404-
4/2015 од 23.01.2015.године- Извођење радова на Адаптацији и санацији зграде „Касине“ у 
Врднику, сачинила је  

 

                                                       ПОЈАШЊЕЊЕ   
КОНКУРСНЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА  НА  АДАПТАЦИЈИ И САНАЦИЈИ ЗГРАДЕ 
„КАСИНЕ“  У ВРДНИКУ 

БР.ЈН 01-404-4/2015 
 
 

              Дана 10.02.2015.године примили смо факсом  допис којим се траже додатнe информације/ 
појашњење у вези Конкурсне документације - Извођење радова на Адаптацији и санацији зграде 
„Касине“ у Врднику,у оквиру којег је постављено следеће питање: 
 
 Питање 1.  „Да ли ћете прихватити референцу која је изведена у 2014.години?“ 
 
Питање 2.   „Да ли ћете прихватити као радно ангажовање уговор о делу са физичким лицем или 
уговор о пословно техничкој сарадњи (уступање радника) и уколико хоћете да ли је потребно осим 
уговора достављати М образаце и радне књижице, обзиром да у том случају радници неће бити у 
радном односу у нашој фирми већ радно ангажовани?“ 
 
 
 
                  На основу члана 63.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“број 
124/2012),Комисија за јавну набавку - Извођење радова на Адаптацији и санацији зграде „Касине“ 
у Врднику, доставља додатне информације/појашњење на постављенo питањe: 

 

На питање број 1.  

           Комисија је прегледала детаљно конкурсну документацију и констатовала следеће: 

на страни 7/81 – Услов под тачком 6. Неопходан пословни капацитет –  наведено је „Да је 
понуђач у периоду од 2011.г. – 2013.г. успешно  и квалитетно извео радове  на најмање пет 
објеката који су културна добра, споменици културе категоризовани као културна добра од 
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изузетног и великог значаја за Републику Србију” тако да Комисија не може прихватити 
референцу која је изведена у 2014.години. 

 

На питање број 2.  

     на страни 7/81 – Услов под тачком 6. Неопходан кадровски капацитет: „да понуђач пре  
    објављивања позива за подношење понуда   има у   радном односу или радно  ангажовано 
    минимално 10  запослених радника.“  
            Комисија за јавне набавке ће прихватити  као радно ангажовање: уговор о делу са физичким 
   лицем,  или уговор о пословно техничкој сарадњи (уступање радника). Ако понуђач доставља  
   уговор о делу са  физичким лицем, потребно је да достави уговор  и радну књижицу за то физичко 
   лице. Ако  понуђач доставља   уговор о пословно техничкој сарадњи (уступање радника) потребно је 
  да  достави  уговор и за  уступљене раднике фотокопију радне књижице. 
 

 
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) и проследити заинтересованим 
понуђачима који су поствили питања. 
 

                                                                                       КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
 

                                                              Смиља Јоцић,ср 
                                                                 Јелена Николић,ср 
                                                                  Гордана Лисица,ср 
                                                                Мирјана Бабић,ср 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


