
 

 

 

 

 

 

 

 

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 1/2018 

 

„Реконструкција главног водоводног цеововода у Александровцу  

од центра насеља према Ореовици  

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

 

 

Питање:  

У делу "ГРАЂЕВИНСКИ И МОНТЕРСКИ РАДОВИ" у ставу 15. стоји "Израда изливне 

грађевине од бетона МБ 30 по приложеном детаљу. У цену је урачунат и жабљи поклопац ДН 

80 са прирубницом." Молимо Вас да нам доставите детаљ изливне грађевине? 

 

ОДГОВОР:   

DETALJ ZABLJEG POKLOPCA.pdf
 

(двоструким кликом на икону отвара се детаљ – изливна грађевина) 

 

Питање:  

У предмеру и предрачуну за наведену јавну набавку у делу Грађевински и монтерски радови 

под бројем 13 и 14 ИЗРАДА КУЋНОГ ПРИКЉУЧКА позиција обухвата : 

13. Izrada kućnog priključka. Pozicija obuhvata nabavku, transport i montažu PE 

sedla sa ugrađenim nožem za bušenje, vreteno od nerđajućeg čelika, putnu kapu i 

pvc podlošku (OD110/32), PE EFV spojnicu OD 32, PE EFV redukcionu spojnicu 

OD 32/25, prelazni komad PE/mesing OD 25 / 3/4", PE cev OD 32 do 10 m. Cena 

po komadu priključka podrazumeva prevezivanje na postojeće vodomer sa svim 

fitingom.     

Obračun po komadu rekonstruisanog priključka kom 49,00 

14. Izrada kućnog priključka za kolektivno stanovanje (stamena  zgrada. Pozicija 

obuhvata nabavku, transport i montažu   PE sedla sa servisnim ventilom i 

teleskopskim vretenom  OD 110/63, PE EFV spojnicu OD 63, prelazna 

elektrofuziona spojnica, prelazni komad PE/mesing OD 63/6/4"  (spoljni navoj), 

ravni propusni ventil 6/4", PE cev OD 63 do 10 m.     

Cena po komadu priključka podrazumeva prevezivanje na postojeće vodomer sa 

svim fitingom.     

Obračun po komadu rekonstruisanog priključka kom 17,00 

  

 

 

 

Наручилац 
ОПШТИНСКА УПРАВА 

ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

Адреса Кнеза Милоша 103 

Место Жабари 

Број ЈН 1/2018 

Број  404-8/2018-01 

Датум 14.02.2018. год. 



Да ли је у предмеру и предрачуну за наведену јавну набавку у делу Грађевински и монтерски 

радови под бројем 13 и 14 ИЗРАДА КУЋНОГ ПРИКЉУЧКА предвиђен и ископ рова или 

подбушивање за израду кућних прикључака, што се из описа позиције не може јасно 

закључити. 

 

ОДГОВОР:  

Ископ рова за кућне прикључке је предвиђен у позицији 1. Земљани радови. 

 

Питање:  

Да ли је као доказ кадровског капацитета, за раднике (извршиоце) који нису запослени на 

неодређено, могуће приложити уговор о делу, или неку другу врсту уговора као што важи за 

носиоце лиценци? 

 

ОДГОВОР:  

Конкурсном документацијом као услов предвиђено је да понуђач мора да располаже 

потребним бројем и квалификацијама извршилаца за све време извршења уговора о јавној 

набавци и то: 

- најмање 10 извршилаца, а од тога једног дипломираног инжењера који поседује важећу 

лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 412 или 413 или 414 који ће решењем бити 

именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци 

 

Понуђач као доказ да располаже са потребним бројем, прилаже:  

-  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. 

Као доказ према квалификацијама извршилаца, прилаже: 

- доказ о радном статусу: за носиоце лиценци који су код понуђача запослени – 

фотокопију уговора о раду и М-А образац, 

- 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 одговарајући М 

образац у складу са законом о раду односно законом о доприносима за обавезно 

социјално осигурање, 

- 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). 

Фотокопија потврде о важности лиценце мора се оверити печатом имаоца лиценце и 

његовим потписом. 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 


