
ЈП „Предузеће за развој, урбанизам и  

изградњу општине Књажевац“ Књажевац 

Кеј Димитрија Туцовић бр. 30. 

Број: 19/1-18 

Дана: 05.03.2018. године 

К њ а ж е в а ц 

 

 

        На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', број 124/2012, 

14/2015 и 68/2015) и упутства понуђачима како да сачине понуду из конкурсне 

документације број 18/2-18 од 01.03.2018. године, Комисија за јавну набавку припремила 

је 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

за јавну набавку радова у отвореном поступку, ЈН бр. 404/1-5/2018-02, 

-Kапитално одржавање објеката-уређење простора и изградња објекта прихватилишта за псе у 

Минићеву- 

 

на писмени захтев заинтересованих лица, упућених путем електронске поште дана 

03.03.2018. године у 12,18 часова и дана 05.03.2018. године у 08,22 часова: 

 

Питања заинтересованих лица: 

 

1. Да ли инжењер може бити ангажован уговором о раду на одређено време? 

 

2. За доказивање испуњавања неопходног пословног капацитета у конкурсној 

документацији је наведено следеће: „Списак изведених радова на крпљењу ударних рупа 

и асфалтирању у вредности од најмање 13.000.000,00 динара без ПДВ-а, понуђач је у 

обавези да достави потврду о изведеним радовима као и Уговор о извођењу радова 

наведених у потврди и окончаној ситуацији за наведене радове. 

С обзиром да је предмет јавне набавке капитално одржавање објеката-уређење простора 

и изградња објекта, односно грађевинско занатски радови високоградње, молимо вас да 

нам одговорите да ли је у питању грешка приликом састављања конкурсне документације 

где се од понуђача тражи да доставе доказе за референтне радове на крпљењу ударних 

рупа и асфалтирању? 

 

3. Да ли потврде о изведеним радовима морају бити у оригиналу као из конкурсне 

документације или се могу доставити потврде на другим обрасцима с тим да садрже све 

наведене податке као потврда из конкурсне документације? 

 

4.  Да ли је неопходно да се доставе све стране уговора за наведене референтне радове 

или је довољно да се доставе само прва и последња страна уговора где се може видети 

врста уговорених радова и печати и потписи наручиоца и извођача радова? 

 



5. Да ли поседујете шему столарије? Уколико поседујете да ли можете јавно да је објавите 

на порталу како би потенцијални понуђачи што квалитетније саставили своје понуде? 

Такође нас интересује која је боја столарије с обзиром да драстично утиче на саму цену 

столарије? 

 

Одговори Комисије: 

1. Инжењер може бити ангажован уговором о раду на одређено време. 

 

2. Приликом дефинисања начина доказивања неопходног пословног капацитета дошло је 

очигледне грешке у тексту овог дела конкурсне документације који ће бити измењен а који 

треба да гласи: 

„Доказ: Списак изведених радова који су предмет ове јавне набавке у вредности од 

најмање 13.000.000,00 динара без ПДВ-а,  понуђач је у обавези да достави потврду о 

изведеним радовима као и Уговор о извођењу радова наведених у потврди и окончану 

ситуацију за наведене радове.“ 

 

3. Потврда о изведеним радовима не мора бити на обрасцу из конкурсне документације, 

односно може се доставити и на другим обрасцима с тим да садржи све наведене податке 

као потврда из конкурсне документације. 

 

4. Потребно је да се доставе све стране уговора о извођењу радова наведених у потврди 

и окончану ситуацију за наведене радове, осим ако се из прве и последње стране уговора 

може на несумњив начин утврдити да се те стране односе на исти уговор и да се из 

садржине прве и последње стране може установити да понуђач испуњава додатни услов у 

погледу траженог пословног капацитета. 

 

5. Шема столарије биће приложена уз ово додатно појашњење конкурсне документације. 

Боја столарије је бела. 

 

 

Комисија за спровођење предметне јавне набавке 

 

Објавити на:  

- Порталу јавних набавки 

- интернет страници наручиоца 1 (www.knjazevac.rs) 

 



70
13

5

20
5

70
13

5

20
5

70
13

5

20
5

110,00

90,00

80,00

14
0,

00
14

0,
00

60
,0

0

140,00

80,00

60,00

20
,0

0

20
,0

0

20
,0

0

20
,0

0
20

,0
0

20
,0

0

ŠEMA PROZORA R=1:50 ŠEMA VRATA R=1:50

OZNAKA "A" komada 2, dim. 140/140cm
Prozor sa ramom od šestokomornih PVC profila, bela boja,
zastakljen dvostrukim TI staklenim sklopom, 4+16+4mm,
otvaranje po šemi. Suvi postupak ugradnje.

OZNAKA "B" komada 1, dim.80/140cm
Prozor sa ramom od šestokomornih PVC profila, bela boja,
zastakljen dvostrukim TI staklenim sklopom, 4+16+4mm,
otvaranje po šemi. Suvi postupak ugradnje.

OZNAKA "C" komada 3, dim.60/60cm
Prozor sa ramom od šestokomornih PVC profila, bela boja,
zastakljen dvostrukim TI staklenim sklopom, 4+16+4mm,
otvaranje po šemi. Suvi postupak ugradnje.

OZNAKA "1" komada 4 (2L+2D), dim. 110/205cm
Spoljašnja vrata sa ramom od Al profila, plastificirani u
beloj boji, deo zastakljen dvostrukim TI staklenim sklopom,
4+16+4mm, deo izrađen od sendvič Al lima
ispunjen poliuretanskom penom d=3cm,
otvaranje po šemi. Komplet sa mehaniznom za
zatvaranje sitem "elzet".Suvi postupak ugradnje.

STAKLO

STAKLO

STAKLO

PANEL

PANEL

PANEL

OZNAKA "2" komada 3 (2L+1D), dim. 90/205cm
Unutrašnja vrata sa ramom od Al profila,  plastificirani u
beloj boji, deo zastakljen dvostrukim TI staklenim sklopom,
4+16+4mm, deo izrađen od sendvič Al lima
ispunjen poliuretanskom penom d=3cm,
otvaranje po šemi. Komplet sa mehaniznom za
zatvaranje sitem "elzet".Suvi postupak ugradnje.

OZNAKA "3" komada 2 (1L+1D), dim. 80/205cm
Unutrašnja vrata sa ramom od Al profila,  plastificirani u
beloj boji, deo zastakljen dvostrukim TI staklenim sklopom,
4+16+4mm, deo izrađen od sendvič Al lima
ispunjen poliuretanskom penom d=3cm,
otvaranje po šemi. Komplet sa mehaniznom za
zatvaranje sitem "elzet".Suvi postupak ugradnje.


