
                                             ОШ “СЛАВКО РОДИЋ” БАЧКИ ЈАРАК 

                                            Улица:Младена Стојановића бр.21 

тел/факс:021/847-438 e-mail:osslavkorodic@open.telekom.rs 

Дел. броj 520 

Дана: 26.10.2015. г.                 

Појашњење конкурсне документације у вези са припремањем понуде за јавну набавку за који 

се спроводи отворени поступак , редни број 04/2015, набавка радова- радови на изградњи 

спортске хале –прва фаза за потребе ОШ Славко Родић Б. Јарак 

На основу члана 63 став 2.,3., И 4 ЗЈН (Сл. Гласник РС бр 124/2012, 14/2015, И 68/2015) а у вези 

са припремањем понуде за набавку радова- радови на изградњи спортске хале –прва фаза за 

потребе ОШ Славко Родић Б. Јарак, редни бр. 04/2015, заинтересовано лице је дана 

23.10.2015. писаним путем тражило од наручиоца –ОШ Славко Родић Б. Јарак, додатне 

информације, односно појашњења и измену конкурсне документације. 

    Наручилац Славко Родић Б. Јарак у законском року даје следећи одговор: 

Питања 

1. Молимо вас да ДОДАТНЕ услове из конкурсне документације за јавну набавку БР. 

04/2015 – РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ СПОРТСКЕ ХАЛЕ – ПРВА ФАЗА прилагодите Законом 

утемељеним условима и то у делу – 

ЗА ПАРТИЈУ 1 

Да понуђач има запослене и/или ангажоване ван радног односа минимум 60 запослених а од 
тога: 

1. Носиоце важећих личних лиценци одговорног извођача радова, који ће Решењем бити 
именовани за одговорне извођаче радова и то: 

-410 или 411 – дипл.инж.грађ.........1 извршиоца 

-413 или414 – дипл.инж.грађ..........1 извршилац 

-430 – дипл.инж.маш.......................1 извршиоца 

-450 – дипл.инж.елек.......................1 извршиоца 

2. Лице за безбедност и здравље на раду са положеним стручним испитом..............................1 
извршилац 

3.Раднике грађевинско-занатских, електро, машинских и других занимања, потребних за 
извођење 

предметних радова..................50 извршилаца. 

 



Наиме, поставља се питање за које послове би био ангажован дипл.маш.инж. са лиценцом 

одговорног извођача 430, када у предмеру нема позиција које су у логичкој вези са описом 

делатности одговорног извођача радова термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне 

технике. 

Одговори: 

1.Уважавају се Ваше примедбе и сугестије на предметну јавну набавку и мења се конкурсна 

документација на страни 29 и гласи 

Да понуђач има запослене и/или ангажоване ван радног односа минимум 60 запослених а од 
тога: 

1. Носиоце важећих личних лиценци одговорног извођача радова, који ће Решењем бити 
именовани за одговорне извођаче радова и то: 

-410 или 411 – дипл.инж.грађ.........1 извршиоца 

-413 или414 – дипл.инж.грађ..........1 извршилац 

-450 – дипл.инж.елек.......................1 извршиоца 

2. Лице за безбедност и здравље на раду са положеним стручним испитом..............................1 
извршилац 

3.Раднике грађевинско-занатских, електро, машинских и других занимања, потребних за 
извођење 

предметних радова..................50 извршилаца. 

У овој фази радова нема потребе за ангажовањем дипл.маш.имж. са лиценцом одговорног 

извођача 430, те су уважене примедбе и овај услов избачен. 

 

                                                                                                  Комисија за јавне набавке 


