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Рeпублика Србија 26300 Вршац, Стевана Немање бр. 26, 
Telefon: 013/440-800, Faks: 013/440-800 taster 9 

 
www.oktobar.co.rs   e mail: info@oktobar.rs

  

Број: 01-01-4/2018-8 

21.02.2018.године 

ВРШАЦ 

ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ И ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – НАБАВКА ДЕНДРО МАТЕРИЈАЛА 

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ: 01-01-4/2018 

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење и измена конкурсне документације у вези са припремом понуде у 

поступку јавне набавке: Набавка дендро материјала, редни број набавке 01-01-4/2018. 

 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15), 

заинтересовано лице у поступку јавне набавке Набавка дендро материјала, редни број набавке 01-01-

4/2018, се дана 20.02.2018. обратило Наручиоцу, путем електронске поште, са захтевом за појашњењем у 

вези са припремањем понуде. Захтев, заведен код Наручиоца под  бројем: 01-01-4/2018-7., од 20.02.2018. 

 

1. Питањe заинтересованог лица: 

Traže se tri lica radno ili na drugi način angažovana: 

Molim pojašnjenje o potrbnoj kvalifikaciji. 

Smatramo da je za potrebe funkcionisanja rasadnika dovolno jedno lice sa VSS. 

2.  Одговор Наручиоца: 

 

Наручилац врши измену конкурсне документације, тако да уместо: 

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ  

 Да понуђач, у тренутку подношења понуде, има 

радно или на други начин ангажовано најмање 

три лица која ће бити одговорна за извршење 

уговора, од којих најмање : 

- једно лице са стеченим стручним називом 

дипломирани инжењер шумарства,  

- једно лице са стеченим стручним називом 

дипломирани инжењер пољопривреде. 

- ИЗЈАВА О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ 
(Образац 6.), у којој понуђач за свако од радно 

ангажованих лица наводи име и презиме, стечени 

стручни назив и врсту радног агажовања. 

 

- КОПИЈЕ ДИПЛОМА ИЛИ УВЕРЕЊА  

О СТЕЧЕНОМ СТРУЧНОМ НАЗИВУ 

из којих се, за свако од наведених лица, јасно и 

недвосмислено види стечени стручни назив;  

 

- КОПИЈЕ УГОВОРА О  

РАДНОМ АНГАЖОВАЊУ  

(уговор о раду, уговор о делу, уговор о привременим 

и повременим пословима или уговор о допунском 

раду) из којих се, за свако од наведених лица, јасно и 

недвосмислено види да су лица радно ангажована 

код понуђача у тренутку подношења понуде. 
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Сада гласи: 

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ  

 Да понуђач, у тренутку подношења понуде, има 

радно или на други начин ангажовано најмање 

три лица која ће бити одговорна за извршење 

уговора, од којих најмање : 

 

- једно лице са стеченим стручним називом 

дипломирани инжењер шумарства, 

 

или 

 

- једно лице са стеченим стручним називом 

дипломирани инжењер пољопривреде. 

- ИЗЈАВА О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ 
(Образац 6.), у којој понуђач за свако од радно 

ангажованих лица наводи име и презиме, стечени 

стручни назив и врсту радног агажовања. 

 

- КОПИЈЕ ДИПЛОМА ИЛИ УВЕРЕЊА  

О СТЕЧЕНОМ СТРУЧНОМ НАЗИВУ 

из којих се, за свако од наведених лица, јасно и 

недвосмислено види стечени стручни назив;  

 

- КОПИЈЕ УГОВОРА О  

РАДНОМ АНГАЖОВАЊУ  

(уговор о раду, уговор о делу, уговор о привременим 

и повременим пословима или уговор о допунском 

раду) из којих се, за свако од наведених лица, јасно и 

недвосмислено види да су лица радно ангажована 

код понуђача у тренутку подношења понуде. 

 

У вези са напред наведеним, Наручилац ће извршити изменe Конкурсне документације (у свим њеним 

Поглављима на које се предметне измене односе) и објавиће пречишћени текст, у којем ће измене 

бити видно обележене. 

 

Измена конкурсне документације, у пречишћеном облику, биће објављена на Порталу јавних набавки 

и интернет страници Наручиоца дана 21.02.2018. године. 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 


