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ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 

 

Шифра записа З 8.4-10                                                                                                                                               ISO 9001:2015 

                                                                         

 

На основу тражених ДОДАТНИХ ИНФОРМАЦИЈА И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ у поступку ЈН МВ бр. 404-21/17-IV, а у складу са чланом 20. и 

чланом 63. Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС 124/12, 14/15 и 68/15), КОМИСИЈА 

ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ образована решењем бр.404-21-5/18-IV доставља: 

ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА , ИНФОРМАЦИЈЕ И ОДГОВОРЕ 

бр. 404-21-12/18- IV 

у отвореном поступку јавне  набавке бр. 404-21/18- IV 

ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКИХ ТЕРЕНА  

1.Питање 

Поштовани, молимо Вас да нам, везано за ЈН 404-21/18- IV Уређење спортских терена, одговорите 

следеће: 

Да ли прихватате Угововор о пословно техничкој сарадњи или Уговор о привременим пословима 

или инжењер мора бити стално запослен, као и 9 радника?  

Одговор: У прилогу 5 на страна 23/158 и 26/158 Наручилац је дефинисао доказе за кадровски 

капацитет, дакле запослени могу бити на одређено или неодређено време или по другим основама 

радног ангажовања у складу са законом.  

Наручилац ће прихватити доказе сходно члану 197, члану 199. и члану 202. Закона о раду, дакле 

Уговор о привремено повременим пословима, Уговор о делу или Уговор о допунском раду, док 

Уговор о пословно техничкој сарадњи није прихватљив као доказ кадровског капацитета. 

2.Питање 

Да ли за све партије важи услов Бетонска база или само за партију бр. један ? 

Одговор: Одговор на питање се налази у изменама и допунама конкурсне документације број 404-

21-13/18- IV 

3.Питање 

Како то да је за 61,97 м3 бетона потребан додатни услов поседовање фабрике бетона а за много 

већу и скупљу ставку лим што олучни што кровни није потребна фабрика за производњу лима. Да 

ли је у питању фаворизовање једног понуђача? Како за остале партије иако су количине бетона 

незнатно мање не треба поседовати фабрику бетона? Што нисте ставили име понуђача који треба 

да одради посао? 

Одговор: Одговор на питање се налази у изменама и допунама конкурсне документације број 404-

21-13/18- IV 

                                KOМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

БР.РЕШЕЊА 404-21-5/18-IV 


