
 

 

На основу члана 63. став 2 Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС, бр 

124/12,14/15 и 68/15) Комисија за јавну набавку- Грађевински радови приликом 

санација хаварија и ремонта на систему даљинског грејања 

 

Одговори на  додатне информације и појашњењења конкурсне докумантација 

 

Питање: На 17.стр. конкурсне документације стоји: " Понуђач  је  дужан  да  у  року  

од  најдуже  7  дана  од  дана  потписивања  оквирног споразума достави средство 

финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то:  Бланко сопствену 

меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне  

банке  Србије." а на 44.стр. је образац меничног овлашћења. Да ли менично 

овлашћење попуњава или само оверава образац приликом предаје понуде, а након 

добијања тендера се доставља регистрована меницаи  менично овлашћење НБС? 

 

Одговор: Оверено менично овлашћење као и оверену меницу изабрани понуђач 

доставља у року од најдуже 7 дана од дана потписивања оквирног споразума. 

Понуђач нема обавезу  да образац који се налази у саставу конкурсне 

документације овери приликом достављања понуде већ након закључења оквирног 

споразума. 

 

Питање: На 4. стр.  конкурсне документације стоји:  "пословни капацитет:    да  

поседује  искуство  у  извођењу  истих  или  сличних  радова  које  су  предмет  

набавке    -  стручне  референце  за  период  од  3  (три)  године  –  2017.  ,2018.  и  

2019.  у  износу од минимум 4.000.000,00 динара   " . Како је претходних година 

тражени износ био "у годишњем  износу  од  минимум  4.500.000,00  динара за 

сваку годину" , да ли се сад мисли на 4.000.000,00 за појединачну годину или у 

укупном износу за 2017.,2018.,2019.? 

 

Одговор: Тражени пословни капацитет се односи на све три године збирно,дакле да 

поседује искуство у извођењу истих или сличних радова који су предмет јавне 

набавке- стручне референце за период од 3 ( три ) године – 2017., 2018., 2019. – у 

износу од минимум 4.000.000,00 динара. 

 

Питање: На 5. стр.  конкурсне документације стоји:   " кадровски капацитет:  -да 

има минимум 12  (дванаест)  запослених или радно ангажованих  радника  у  складу  

са прописима о радним односима". Како је претходних година тражено да има " 

запослених радника на  неодређено време грађевинско-занатске струке ", којих 

квалификација и ангажовања треба да буду радници? 

 

Одговор: Понуђач мора да имам минимало 12 запослених или радно ангажованих 

радника у складу са прописима о радним односима који су радно способни да 

обављају радове који су предмет Јавне набавке 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


