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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 8/2018
„ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  НА  АДАПТАЦИЈИ И САНАЦИЈИ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

„ДУДЕ ЈОВИЋ“ ЖАБАРИ, ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ У СИБНИЦИ“

Пojaшњење тендерске дикументације за ЈН бр.8/2018-АДАПТАЦИЈА И САНАЦИЈА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “Дуде Јовић”Жабари, издвојен оодељење у Сибници

Питање: 
      Доказ пословног капацитета где је сем потврде наручилаца о реализацији 

закључених уговора неопходно доставити и окончану ситуацију-
Питање:Да ли се мора доставити цела окончана ситуација или је довољна рекапитулaција 

радова где се јасно види врста изведених радова као и вредност датих радова,као 
и почетна страница ситуације из које се види укупна вредност изведених радова и 
остали неопходни подаци?

ОДГОВОР:  Потребно је да се из садржаја Окончане Ситуације утврди да су изведени
радови истоветни предмету Јавне набавке.

Питање: 
      Доказ пословног капацитета где је неопходно 25 извршилаца и најмање један 

дипломирани инжењер.
Питање:Да ли је довољно да су тих 25 извршилаца пријављени и запослени у предузећу или је 

потребно да су сви пријављени као радници Грађевинске струке?Могу ли бити и 
из машинске струке?

ОДГОВОР: 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..



Питање:Да ли инжењери спадају у тих 25 извршилаца или су они као додатни кадровски 
капацитет?

ОДГОВОР: Инжењери (1 дипломирани инжењер са једном од лиценци: 400 или 401 или
410 или 411 или 800,  1 дипломирани инжењер са једном од лиценци: 450 или 453 или 850,
и 1 дипломирани инжењер са једномо од лиценци: 430 или 830)  су додатни кадровски
капацитет.
Услов: Понуђач мора да располаже потребним бројем и квалификацијама извршилаца за 
све време извршења уговора о јавној набавци и то:

- најмање 25 извршилаца, 
- најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе 

Србије, и то: лиценцу 400 или 401 или 410 или 411 или 800-који ће решењем бити именован за
одговорног извођача радова у предметној јавној набавци

- најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе 
Србије, и то: лиценцу 450 или 453 или 850 који ће решењем бити именован за одговорног 
извођача радова у предметној јавној набавци

- најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе 
Србије, и то: лиценцу 430 или 830 који ће решењем бити именован за одговорног извођача 
радова у предметној јавној набавци 

Питање:Да ли је за ових 25 извршилаца довољна ППП-ПД ПОРЕСКА ПРИЈАВА,као и извод 
из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку

                              Или је потребно и за сваког појединачно приложити М-А образац 
                              И уговор о раду као и за инжењере са лиценцама?

ОДГОВОР:  За  најмање  25  извршилаца  понуђач  доставља  обавештење  о  поднетој
пореској пријави ППП-ПД, извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по
одбитку.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ


