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Република Србија 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

-Комисија за јавну набавку у отвореном поступку- 

Број: 404-307/19-015/7 

Датум: 30.04.2019.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 

25.04.2019.године у 18,04 часова писани захтев путем mail-a (након завршетка редовног радног 

времена наручиоца и са сазнањем да следе четири нерадна дана за наручиоца због државног 

празника), за појашњењем конкурсне документације, којим се тражи одговор на следеће питање: 

ПИТАЊЕ: 

U propisanom roku tražimo od vas dodatno pojašnjenje za gore pomenutu javnu nabavku  

Naime raspisali ste sledeće  

4.2. DODATNI USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU  

Pravo na učešće u postupku javne nabavke ima pođač ako : 

 

4.2.2 Raspolaže dovoljnim kadrovskim kapacitetom   

Uslov 1 : minimalni broj radno angažovanih izvršilaca koji će biti zaduženi za realizaciju predmeta 

nabavke je ukupno 15 od toga : 

-KV ili VKV radnik građevinke struke na popločavanju  - 3 izvršioca 

-PK radnik asfaltera  - 4 izvršioca  

-NK radnik      - 5 izvršilaca  

-KV radnik električar - 2 izvršioca  

 

PITANJE : 

Zašto se u konkursnoj dokumentaciji traži minimum 15 izvršioca kada je ukupan broj po 

kvalifikacionoj strukturi 14? 

 

 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. Наручилац захтева минимум 15 извршилаца, с тим што је за 14 извршилаца навео 

квалификациону структуру, а један извршилац може бити било које стручне спреме која је у вези 

са реализацијом предмета јавне набавке. 

 

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/
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