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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 01-404-18/2017 од  16.05.2017.године-  “Извођење радова на aдаптацији и енергетској 

санацији здравствене станице Крушедол село ”, сачинила је  

                                                       ПОЈАШЊЕЊЕ   

КОНКУРСНЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА  НА  AДАПТАЦИЈИ И ЕНЕРГЕТСКОЈ 

САНАЦИЈИ ЗДРАВСТВЕНЕ СТАНИЦЕ КРУШЕДОЛ СЕЛО  

БР.ЈН 01-404-18/2017 

 

              Дана 23.05.2017.године примили смо мејлом  дописe којим се траже додатнe 

информације/појашњење у вези Конкурсне документације -“ Извођење радова на aдаптацији и 

енергетској санацији здравствене станице Крушедол село ” ,у оквиру којих су  постављена следећа 

питања: 

 

 Питање 1.  „ Да ли је за технички капацитет потребано доставити доказе да поседујемо “Скип” и 

Аутодилзалицу - торањски кран, или није?“ 

Питање 2.  „ Да ли ће се за кадровски капацитет прихватити инжењер који је пријављен на уговор 

о раду на одређено време ?“ 
 

                  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 aдаптацији и енергетској 

санацији здравствене станице Крушедол село ”, доставља додатне информације/појашњење на 

постављенo питањe: 

 

На питање број 1.  

               Као доказ за технички капацитет није потребно доставити доказе да понуђач поседује 

комбиновану машину “Скип” и Аутодилзалицу - торањски кран, јер у конкурсној 

документацији пише 0 комада. 

На питање број 2.  

Као доказ за кадровски капациете стоји: 

а) обавештење о поднетој пореској пријави ППП-ПД, извод из појединачне пореске пријаве за 

порез и доприносе по одбитку, а којим понуђач доказује да располаже са потребним бројем 

извршилаца. Понуђач је у обавези да достави извод из појединачне пореске пријаве за порез и 

доприносе по одбитку за месец који претходи месецу објаве позива за подношење понуда, оверену 



печатом и потписом овлашћеног лица понуђача. 

   б) доказ о радном статусу: за носиоце лиценци који су код понуђача запослени – фотокопију 

уговора о раду и М-А образац,  

в) доказ о радном ангажовању: за носиоце лиценци који нису запослени код понуђача: уговор 

– фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених послова или другог 

уговора о радном ангажовању и одоговарајући М образац у складу са законом о раду односно 

законом о доприносима за обавезно социјално осигурање)   

г) фотокопије личних лиценци са потврдама Инжењерске коморе Србије ( уз сваку лиценцу) 

да су носиоци лиценци чланови Инжењерске коморе Србије, као и да им одлуком Суда части 

издате лиценце нису одузете (потврда о важности лиценце). Фотокопије потврда о важности 

лиценце морају се оверити печатом имаоца лиценце и његовим потписом; 

           Из напред наведеног произилази да понуђач може да има инжењера који је ангажован  

уговором о раду на одређено време. 

                          

  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 
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