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ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење у вези конкурсне документације за отворени поступак јавне 
набавке радова – Грађевински радови на адаптацији објекта амбуланте у Долову, Бр. XI-13-404-
178/2017 
 
Наручилац је дана 26.09.2017. године, путем електронске поште примио захтев за додатним 
појашњењем везано за конкурсну документацију за отворени поступак јавне набавке радова – 
Грађевински радови на адаптацији објекта амбуланте у Долову, Бр. XI-13-404-178/2017, које гласи: 
 

1. „Да ли је као доказ из додатног услова 4)“Кадровски капацитет” потребно доставити обавештење 
о поднетој пореској пријави ППП-ПД и извод из појединачне пореске пријаве за порез и 
доприносе по одбитку или је, као и до сада, довољно доставити списак запослених и радно 
ангажованих лица са МА обрасцима пријаве на обавезно социјално осигурање у прилогу? 

2. У информацији о писмимима о намерама банке за добро извршење посла и  отклањање грешака 
у гарантном року пише да  не могу бити краћи од рока одређеног у конкурсној документацији, те 
вас молимо да нам због обавезе прецизног навођења рока важења у истима  појасните да ли се 
то односи на рокове  важења одговарајућих банкарских гаранција. “ 

Наручилац, у складу чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама, даје следећи одговор: 
 
1. Наручилац је у делу Додатни услови, под редним бројем 4) Кадровски капацитет навео услов који 
гласи: 
 
Понуђач мора да располаже потребним бројем и квалификацијама извршилаца за све време извршења 
уговора о јавној набавци и то: 

- најмање 20 извршилаца,  
- најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: 

лиценцу 400 или 401 или 410 или 411 или 412 или 413 или 414 или 415 или 418 или 419 или 700 или 800-
који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци.  

 
Као доказ за испуњеност овог услова Понуђач је у обавези да достави следеће:  
 
а) 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, 
б) доказ о радном статусу: за носиоце лиценци који су код понуђача запослени – фотокопију уговора о 
раду и М-А образац, 
в) 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 одоговарајући М образац у складу са законом о раду односно законом о 
доприносима за обавезно социјално осигурање), 
г) 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). Фотокопије потврда о важности лиценце морају се оверити 
печатом имаоца лиценце и његовим потписом. 
 
2. Да, тражени рокови се односе на рокове важења одговарајућих банкарских гаранција. 
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