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 Број: ЈН 2-9/2015 

 Датум: 27.02.2015. године 

      Г о л у б а ц  

 

 

 

 

 

 Предмет:  Одговори на питања у вези јабне набавке број: ЈН 2/2015 – Санација  

                     и адаптација тротоара у  улици Вука Караджића у Голупцу 

 

 

 Заинтересовано лице је путем e-mail-a  упутило 4  питања и тражило одговоре  

везане за горе наведену  јавну набавку број: ЈН 2/2015, са следећим садржајем: 

  

 1. Питање:  „Пошто смо као предузеће основани у децембру месецу 2014. године и 

самим тим нисмо у могућности да од НБС добијемо потврду о броју дана неликвидности за 

период од 6 месеци пре објављивања позива за подношење понуда, да ли уважавате 

потврду која се односи на период краћи од 6 месеци обзиром на наведене чињенице ?“ 

 Одговор Наручиоца: 

 Да, за понуђаче који су основани и регистровани у периоду до 6 месеци пре 

објављивања позива валидна је тражена потврда НБС за период од оснивања до датума 

објављивања позива. 

  

 2. Питање: „Код кадровског капацитетета понуђач треба да докаже између осталог и 

да грађевински инжењер са важећом лиценцом има радно искуство од најмање 3 године. 

Да ли је за овај доказ о радном искуству довољно доставити фотокопију радне књижице 

ангажованог инжењера или је потребан још неки доказ ?“ 

  Одговор Наручиоца: 

 Да, довољно је доставити фотокопију радне књижице за захтеваног инжењера. 

 

 3. Питање: „ Лице са лиценцом може бити у сталном радном односу или ангажовано 

на основу уговора о радном ангажовању из радних односа. Да ли то лице ако није у 

сталном радном односу код понуђача може бити ангажовано уговором о делу или уговором 

о привремено повременим пословима?“ 

 Одговор Наручиоца: 

 Уговор о делу  или уговор о привременим и повременим пословима јесте облик 

радног ангажовања предвиђен Законом о раду па је као такав валидан за испуњење 

додатног услова, уз обавезно достављање тражене личне лиценце и потврде ИКС за истог 

како је то у конкурсној документацији захтевано. 

ЈЈПП    ДДииррееккцциијјаа    ззаа    ииззггррааддњњуу  ооппшшттииннее  ГГооллууббаацц   

Цара Лазара 15, 12223 Голубац; Тел. 012/678-483; 012/638-513 (и факс); 

е-маил: dirgolubac@gmail.com;  Матични број: 17209477;  ПИБ: 101483438; 

Шифра делатности: 4211;  Текући рачун: 840-517641-78  
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 4. Питање: „За технички капацитет навели сте да возила и машине могу бити и 

изнајмљене на основу уговора о закупу који мора бити оверен код надлежног органа. Да ли 

се под тиме подразумева да уговор о закупу мора бити оверен од стране  суда, јавног 

бележника или може бити оверен од стране локалне самоуправе – општине?“ 

 Одговор Наручиоца: 

 Овера одређеног документа која је извршена код било ког од наведених органа или 

институција сматраће се валидном а у складу са важећим одребама Законом о овери 

потписа, преписа и рукописа. 

 

 

  

 

 

 

       Комисија за јавну набавку број ЈН 2/2015 


