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Република Србија 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

-Комисија за јавну набавку у отвореном поступку- 

Број: 404-307/19-015/6 

Датум: 24.04.2019.године 

СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ 

ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку бр. ЈН ОП 30/2019 

(1.3.4 у Плану јавних набавки) 

 

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку бр. ЈН 

ОП 30/2019 (1.3.4 у Плану јавних набавки) – Рехабилитација тротоара и платоа са 

поплочавањем у улици Чеде Васовића –десна страна у смеру ка улици Ђуре Ђаковића, 

ОРН 45233222  – радови на поплочавању и асфалтирању површина, доставило је наручиоцу 

дана 23.04.2019.године у 11,50 часова, писани захтев путем mail-a за појашњењем конкурсне 

документације, којим се тражи одговор на следећa питањa: 

ПИТАЊЕ: 

У прописаном року тражимо од вас додатно појашњење за горе поменуту јавну набавку . 

 

Наиме расписали сте следеће:  

4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 

Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако : 

 

4.2.2 Располаже довољним кадровским капацитетом и то  

 

Услов 2.  Радно ангажовано лице геодетске струке - 1 извршилац .  

 

ПИТАЊЕ :  Који вид уговора је дозвољен у колико наведено  лице није запошљено код 

понуђача ?  

 

 У вези са наведеним, а у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), наручилац даје следећи: 

 

ОДГОВОР: 

1. У складу са тачком 4.4.2. Доказивање услова у погледу довољног кадровског 

капацитета за извођење грађевинских радова, понуђач као доказ за лица која нису радно 

ангажована код њега доставља уговор о радном ангажовању у складу са чланом 197. и 202. 

Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука 

Уставног суда и 113/17). Уговор о делу није допуштен облик радног ангажовања. 

 

Ово појашњење у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на 

својој интернет страници www.pozarevac.rs.  

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 

 

http://www.pozarevac.rs/

