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03 број 294-24/17 
Београд, 10.11.2017. године  
  
Комисија Наручиоца, образована  Решењем 04 број 294-4/17 од 16.10.2017. године,  за 
спровођење отвореног поступка јавне набавке бр 08/2017 за набавку радова- адаптација 
термотехничких инсталација са пратећим електроенергетским инсталацијама и 
грађевинско-занатским радовима за објекат „Музеј 25. мај“,  дана 10. новембра 2017. 
године,  даје  

ЧЕТВРТО ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ И ОДГОВОРЕ ЗА ЈНОП БРОЈ 08/2017 
НА ПИТАЊА ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА 

 
 
1. Питање:  
„ Na strani 92/131 u delu KADROVSKI KAPACITET  zahteva se "1 (jedan) tehnolog zavarivanja 
sa položenim ispitom IWE:EWE". 
Da li traženi inženjer može da bude radno angažovan po Ugovoru o dopunskom radu ?“ 
 
ОДГОВОР : 
У првом појашњењу наручилац је већ одговорио да је Конкурсном документацијом, у делу 
кадровски капацитет јасно  дефинисано ко мора бити запослен, а ко може бити и радно 
ангажован, односно конкурсном документацијом је дефинисано да понуђач мора имати 
најмање 50 запослених од којих, између осталих 1-ог технолога заваривања са положеним 
испитом IWE:EWE, а могућност радног ангажовања је дефинисано под алинејама 8 и 9 
Кадровског капацитета. 
 

2. Питање: 
„У складу са чланом 16. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног 
значаја као и у вези решења Повереника за информације од јавног значаја и заштиту 
података о личности бр. 07-00-02350/2010-03 од 18.05.2012.г, молимо Вас да нам дате 
информацију о процењеној вредности за јавну набавку бр ЈНОП бр 08/2017, Адаптација 
термотехничких инсталација са пратећим електроенергетским инсталацијама и 
грађевинско-занатским радовима за објекат „Музеј 25. мај“.“ 

 
ОДГОВОР: 
Процењена вредност јавне набавке ЈНОП бр 08/2017, Адаптација термотехничких 
инсталација са пратећим електроенергетским инсталацијама и грађевинско-занатским 
радовима за објекат „Музеј 25. мај“, је  68.166.667,00 динара (без ПДВ). 

 

 
 
Ово појашњење и одговоре  објавити на Порталу јавних набавки и интернет порталу 
Наручиоца. 
Предметни докуменат чини саставни део Конкурсне документације 04 број 294-6/17 од 
17.10.2017. године. 
                                                                                                             
                                                                                 Комисија  за спровођење  ЈНОП број 08/2017    
 


