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У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

Републике Србије” бр. 124/12, 14/15 и 68/2015) у поступку јавне набавке радова на 

пословном простору на адреси Кеј жртава рације број 2, шифра: ОП-1/2018, 

заинтересовано лице је затражило одговоре на питања, те Наручилац овим путем 

доставља и питања заинтересованог лица и своје одговоре.   

 

 

Питање: „Шта је од наведеног тачно и која висина банкарске гаранције за 

отклањање грешака у гарантном року се захтева да ли у висини 10 % како је 

наведено у поглављу 11. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и 

роковима обезбеђења финансијског испуњења обавеза понуђача, уколико исто 

наручилац захтева или оно у образцу VII МОДЕЛ УГОВОРА у члану 7. Где је 

тражена гаранција у висини од 5%?“ 

 

Одговор: У питању је техничка грешка, која ће приликом измене конкурсне 

документације бити отклоњена. Банкарска гаранција за отклањање грешака у 

гарантном року се издаје у висини од 10% од укупне вредности без ПДВ-а. 

 

Питање: „Да ли можете да нам појасните шта је или под чим подразумевате под 

тачком 10. Маказе за тачкасто спајање профила?? И под 3. машину за аутоматско 

бојење??машина, каква машина??бојењ,бојење чега?? И није нам јасан термин под 

тачкама 4. самонивелишући ласерски уређај и 5. Праволинијски ласерски уређај у чему 

је разлика ако мислите на ласерски нивелир онда су вам ове две тачке непотребне и 

незначе ништа јер под тачком 5 нема образложење какав „праволинијски ласерски 

уређај“ за шта се користи за мерење дужина,висина, .....???“ 

 

Одговор:  
Машина за аутоматско бојење. У питању је техничка грешка. Ради се о машини за 

наношење боје прскањем, помоћу пиштоља за бојење која се користи за лако 

наношење лакова, акрилних боја, темељних премаза и слично. Фотографија број 1 у 

прилогу. 

Маказе за тачкасто спајање профила (или клешта за спајање C- i U-  профила) се 

користи за сједињавање челичних профила, како не би могли да се олабаве након 

монтаже. Фотографија број 2 у прилогу. 

Самонивелишући ласерски уређај је ротациони уређај који има покривеност од 360 

степени, пружа могућност приказа вертикалне линије, хоризонталне линије, вертикалне 

и хоризонталне линије (крст), као и закључан мод у коме је могуће накривити уређај, 



ради приказа косих линија, нпр. код обележавања степеништа. Фотографија број 3 у 

прилогу. 

Праволинијски ласерски уређај је тражен грешком и биће избрисан изменом 

конкурсне документације. 

 

Питање: „Како у додатним условима о кадровском капацитету тражите Да понуђач 

располаже са најмање осамнаест лица на пословима који су у вези са јавном набавком, 

шта се тачно подразумева под термином „РАСПОЛАЖЕ“? Да ли може имати 

ангажована лица осим у сталном радном односу и лица запослена по другом основу 

нпр. Уговор о делу, уговор о привремено повременим пословима,уговор о најму радне 

снаге,....?“ 

 

Одговор: Под термином „располаже“ подразумева се сваки прописима дозвољени 

начин ангажовања кадрова (и радни однос и рад ван радног односа). 

 

Комисија стоји на располагању свим заинтересованим лицима уколико су 

потребне додатне информације или појашњења. 
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