
 

 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 63.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015), Комисија за спровођење поступка јавне набавке Општинске управе општине Жабари, 

доставља заинтересованим понуђачима следеће: 

 

ПОЈАШЊЕЊЕ  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН број 4/2018 

„Набавка услуга: 

Партија 1. - Стручни надзор и координатор за безбедност и здравље на раду у току извођења 

радова на реконструкцији главног водоводног цеововода у Александровцу од центра насеља 

према Ореовици (поред државног пута II A реда бр. 160 на делу пута Пожаревац-Свилајнац); 

Партија 2. - Стручни надзор и координатор за безбедност и здравље на раду у току извођења 

радова на ојачању коловозне конструкције општинског локалног пута Тићевац – Врбница” 

број ЈН 4/2018 

 

Питања од стране потенцијалних понуђача: 

  

Питање:  

 1. Да ли носилац лиценце са бројем 410, којом су покривени сви радови на високоградњи, 

нискоградњи и хдроградњи може аплицирати за јавну набавку, или се траже само лиценце 412 и 415? 

ОДГОВОР:  

За Партију 1.  се тражи једна од лиценци – 410 или 412 или 413 или 414 – 1 извршилац.  

За Партију 2. се тражи једна од лиценци – 410 или 412 или 415 – 1 извршилац,  

 

Питање:  

2. Kако бисмо урадили реалну калкулацију, потребно је да знамо предвиђени рок за извршење радова, 

за сваку партију посебно. 

ОДГОВОР:  

Рок за извршење услуга је 60 календарских дана од дана увођења у посао извођача радова, за сваку 

партију посебно. 

 

Питање:  

3. Да ли цену формирамо на основу месечног износа или искључиво као укупну цену коштања 

усллуге? 

ОДГОВОР:  

Ради извршења услуге које су предмет јавне набавке, Извршилац се обавезује да обезбеди вршење 

стручног надзора и координатора за безбедност и здравље на раду у току извођења радова, 

Рок за извршење услуга је 60 календарских дана од дана увођења у посао извођача радова, за сваку 

партију посебно, и понуду формирати као укупну цену коштања услуге. 

 

Питање: Да ли стручни надзор може бити инжењер који има лиценце број: 310 и 410? 

 

ОДГОВОР:  

За стручни надзор Партија 1. се тражи једна од лиценци – 410 или 412 или 413 или 414 – 1 извршилац.  

За стручни надзор Партија 2. се тражи једна од лиценци – 410 или 412 или 415 – 1 извршилац,  
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