
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД 
ГРАДСКА ОПШТИНА БАРАЈЕВО 
Одељење за планирање инвестиције и развој 
Број ЈН: VIII-02 404-155/2019 
Датум: 09.12. 2019.год. 
Б а р а ј е в о 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  

СА ИЗМЕНАМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 63.ЗЈН-а 

 

У складу са  чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама достављамо одговор на 
постављено питање у циљу појашњења конкурсне документације VIII-02 404-
155/2019 

Везано за Јавну набавку број VIII-02-404-155/2019 - Изградња спортске хале у 
Барајеву-Насеље Гај -фаза 2, молимо Вас да нам одговорите на следеће питање, а 
односи се на кадровски капацитет:   

01.  За тражених 15 извршиоца, сем М обрасца и уговора о раду треба да доставимо 
фотокопију дипломе или уверење о стеченој оспособљености издата од референтне 
установе.  

Молимо Вас да нам одговорите за које конкретно раднике тражите доказе о стеченој 
оспособљености и шта је потребно у овом случају доставити за 4 помоћна 
грађевинска радника ? 

02. Да ли понуђач може доставити као доказ да располаже потребном кадровском 
структуром достављањем само М образаца и уговора о раду, као доказ да располаже 
са траженим кадром наведених занимања ? 

Одговор бр.1. 

Доказивање кадровског капацитета за 4 помоћна грађевинска радника се доказује 

само прилагањем потврде о пријави на обавезно социјално осугурање (МА образац ) 

где је наведено занимање према радном месту НПР.9313.01-мануелни радник на 

нискоградњи или 9313.01- мануелни радник за високоградњу или радно место које 

ближе описује помоћног грађевинског радника на градилишту: помоћног тесара, 

помоћног армирача, помоћног зидара... За све остале наведене струке треба 

доставити доказе у складу са конкурсном документацијом. 



Одговор бр.2 

За доказивање кадровске структуре потребно је поступити у складу са конкурсном 

документацијом, што значи да се достави копија уговора о радном односу или уговор 

о  делу и допунском раду, фотокопија М обрасца или адекватног обрасца, копија 

лиценце или дипломе или уверење о стручној оспособљености. 

Одговоре на постављена питања Наручилац објављује на Порталу јавних набавки и 

на интернет страници. 

 
 


