
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 4/2019 

„Грађевински радови на адаптацији и санацији објекта социјалне заштите  

на кат. парц. број 6757 К.О. Жабари“ 

 

 

Питање 1: Молимо вас да извршите измену објављене конкурсне документације на порталу и 

да објавите конкурсну документацију која у десној страни документа неће садржати 

коментаре наручиоца и ознаке форматирања текста.  

 

ОДГОВОР:  

Конкурсна документација за предметну набавку је из Word-a пребачена у PDF-у и не 

садржи комонтаре.  

 

 
 

НАПОМЕНА: ДВОСТРУКИМ КЛИКОМ НА ТЕКСТ ИЗНАД, ОТВАРА СЕ 

КОМПЛЕТНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ПДФ-У. 

 

Питање 2: Да ли поседујете шему столарије и да ли можете јавно да је објавите на портал 

јавних набавки како би на што лакши начин понуђачи формирали цене за наведене позиције? 

 

ОДГОВОР:  

Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда,  сва заинтересована лица 

која намеравају да поднесу понуду морају да изврше обилазак локације за  извођење радова 

и увид у пројектну документацију. 

Наручилац ће омогућити обилазак локације за  извођење радова и увид у пројектну  

документацију за предметну јавну набавку, али само уз претходну пријаву, која се подноси  

дан пре намераваног обиласка локације,  на меморандуму заинтересованог лица  и која садржи 

податке о лицима овлашћеним за обилазак локације.  

 

 

Наручилац 
ОПШТИНСКА УПРАВА 

ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

Адреса Кнеза Милоша 103 

Место Жабари 

Број ЈН 4/2019 

Број  404-30/2019-02 

Датум 25.03.2019. год. 



Заинтересована лица  достављају пријаве на e-mail адресу Наручиоца   

ouzabari.investicije@gmail.com , које  морају бити примљене од  Наручиоца  најкасније  два 

дана пре истека рока за пријем понуда.  

Обилазак локације није могућ на дан истека рока за пријем понуда.   

О извршеном обиласку локације за извођење радова и о извршеном увиду у пројектну 

документацију, понуђач даје изјаву на Обрасцу изјаве о обиласку локације за извођење радова 

и извршеном увиду у пројектну документацију (Поглавље XVII. Конкурсне документације). 

Обилазак локације је додатни услов који морају да испуне понуђачи како би понуда 

била прихватљива.  

 

 

Питање 3: За услов кадровског капацитета наведено је да понуђачи морају доказати да 

располажу  са најмање 20 извршилаца грађевинске струке (зидари, армирачи, керамичари, 

тесари и др.).  

Да ли понуђачи испуњавају наведени услов уколико доставе доказ да располажу (поред 

радника грађевинске струке) и са радницима који раде на производњи ПВЦ столарије с 

обзиром да се у склопу наведене јавне набавке изводе и столарски радови на изради и 

постављању ПВЦ столарије? 

 

ОДГОВОР:   

Приликом навођења извршиоца грађевинске струке наручилац је имао на уму да потенцијални 

понуђачи имају кадровски  капацитет да изврше предметну набавку за све врсте радова који су 

наведени у предмеру и предрачуну (грађевински и грађевинско – занатски радови – бетонски и 

армирано –бетоснки радови, армирачки радови, зидарски радови, тесарски радови, 

кровопокривачки радови, изолатерски радови, керамичарски радови, столарски радови, 

лимарски радови, фасадерски радови, молерско – фарбарски радови, водовод и канализација, 

електро радови, машинске инсталације и др.) и то у односу према врсти и обиму посла. 

 

 

Питање 4: За услов кадровског капацитета наведено је да понуђачи морају доказати да 

располажу  са најмање 20 извршилаца грађевинске струке (зидари, армирачи, керамичари, 

тесари и др.).  

Да ли понуђачи испуњавају наведени услов уколико доставе доказ да располажу (поред 

радника грађевинске струке) и са радницима електро и машинске струке с обзиром да се 

изводе и радови на електроенергетским инсталацијама и радови на инсталацији грејања? 

 

ОДГОВОР:   

Приликом навођења извршиоца грађевинске струке наручилац је имао на уму да потенцијални 

понуђачи имају кадровски  капацитет да изврше предметну набавку за све врсте радова који су 

наведени у предмеру и предрачуну (грађевински и грађевинско – занатски радови – бетонски и 

армирано –бетоснки радови, армирачки радови, зидарски радови, тесарски радови, 

кровопокривачки радови, изолатерски радови, керамичарски радови, столарски радови, 

лимарски радови, фасадерски радови, молерско – фарбарски радови, водовод и канализација, 

електро радови, машинске инсталације и др.) и то у односу према врсти и обиму посла. 

 

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
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