
 

 

 

                                                                                                                                            

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Одсек за финансије и привреду 

Број: IV 04-404-21/2014 

Датум: 15.09.2014. 

НОВИ БЕЧЕЈ 

Жарка Зрењанина бр. 8. 

Тел/Факс : 023/ 771-171 

 

Предмет: Додатне информације и појашњења - Одговор на питање у вези јавне набавке  
грађевинског материјала са превозом и истоваром, као помоћ за побољшање услова становања 

породицама избеглица у процесу интеграције на територији општине Нови Бечеј.,број IV 04-

404-21/2014. 

 

Дана 11.09.2014 смо примили питање понуђача у вези јавне набавке грађевинског 

материјала са превозом и истоваром, као помоћ за побољшање услова становања породицама 

избеглица у процесу интеграције на територији општине Нови Бечеј.,број IV 04-404-21/2014, 

те у складу са чланом 63.став 2. Закона о јавним набавкама одговарамо на постављено 

питање. 
 

Питање: 
Poštovani, na portalu javnih nabavki portal.ujn.gov.rs smo pročitali Vaš poziv za javnu 

 
nabavku br. IV 04-404-21/2014 od 01.09.2014. godine. 

 
Molimo Vas da nam date pojašnjenje stavke koja se nalazi na 13. ( trinaestoj ) strani Vaše 

konkursne dokumentacije pod tačkom 7 ( stavka b) koja se tiče tehničkog i kadrovskog kapaciteta 

ponuđača. 

Naime, po sistematizaciji radnih mesta u našoj organizaciji nisu predviđena radna mesta za 

nekvalifikovanog radnika. U okviru naše firme pored radnog mesta trgovca, postoje radna mesta 

vozača-viljuškariste koji obavljaju poslove utovara, prevoza i istovara robe kao  i  poslove  

nekvalifikovanog  radnika  što  je  regulisano  u  opisu  radnog  mesta  i ugovorom o radu. 

 
Molimo Vas da nam date pojašnjenje da li ne postojanje radnog mesta nekvalifikovanog radnika 

predstavlja prepreku u našem konkurisanju za Vašu javnu nabavku. 

 

Одговор:  

Због специфичности набавке, досадашњих искустава као и разноликости материјала који се 

набавља, Комисија остаје при ставу да је за учешће у предметној набавци потребно да 

понуђач испуњава захтеве у погледу кадровских капацитета који су наведени у конкурсној 

документацији, односно да у систематизацији радних места има најмање 7 (седам) 



запослених, и то: 

- 2 (два) возача теретних возила 

- 3 (три) неквалификована радника 

- 2 (два) трговца 

 

 

 

 

                                                                   

                                                                               Комисија за јавну набавку 

                                                                

                                                               _____________________________________ 



 

 

 

                                                                                                                                            

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Одсек за финансије и привреду 

Број: IV 04-404-21/2014 

Датум: 15.09.2014. 

НОВИ БЕЧЕЈ 

Жарка Зрењанина бр. 8. 

Тел/Факс : 023/ 771-171 

 

Предмет: Додатне информације и појашњења - Одговор на питање у вези јавне набавке  
грађевинског материјала са превозом и истоваром, као помоћ за побољшање услова становања 

породицама избеглица у процесу интеграције на територији општине Нови Бечеј.,број IV 04-

404-21/2014. 

 

Дана 11.09.2014 смо примили питање понуђача у вези јавне набавке грађевинског 

материјала са превозом и истоваром, као помоћ за побољшање услова становања породицама 

избеглица у процесу интеграције на територији општине Нови Бечеј.,број IV 04-404-21/2014, 

те у складу са чланом 63.став 2. Закона о јавним набавкама одговарамо на постављено 

питање. 
 

Питање: 
Poštovani, na portalu javnih nabavki portal.ujn.gov.rs smo pročitali Vaš poziv za javnu 

 
nabavku br. IV 04-404-21/2014 od 01.09.2014. godine. 

 
Molimo Vas da nam date pojašnjenje stavke koja se nalazi na 13. ( trinaestoj ) strani Vaše 

konkursne dokumentacije pod tačkom 7 ( stavka b) koja se tiče tehničkog i kadrovskog kapaciteta 

ponuđača. 

Naime, po sistematizaciji radnih mesta u našoj organizaciji nisu predviđena radna mesta za 

nekvalifikovanog radnika. U okviru naše firme pored radnog mesta trgovca, postoje radna mesta 

vozača-viljuškariste koji obavljaju poslove utovara, prevoza i istovara robe kao  i  poslove  

nekvalifikovanog  radnika  što  je  regulisano  u  opisu  radnog  mesta  i ugovorom o radu. 

 
Molimo Vas da nam date pojašnjenje da li ne postojanje radnog mesta nekvalifikovanog radnika 

predstavlja prepreku u našem konkurisanju za Vašu javnu nabavku. 

 

Одговор:  

Због специфичности набавке, досадашњих искустава као и разноликости материјала који се 

набавља, Комисија остаје при ставу да је за учешће у предметној набавци потребно да 

понуђач испуњава захтеве у погледу кадровских капацитета који су наведени у конкурсној 

документацији, односно да у систематизацији радних места има најмање 7 (седам) 



запослених, и то: 

- 2 (два) возача теретних возила 

- 3 (три) неквалификована радника 

- 2 (два) трговца 

 

 

 

 

                                                                   

                                                                               Комисија за јавну набавку 

                                                                

                                                               _____________________________________ 



 

 

 

                                                                                                                                            

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Одсек за финансије и привреду 

Број: IV 04-404-21/2014 

Датум: 15.09.2014. 

НОВИ БЕЧЕЈ 

Жарка Зрењанина бр. 8. 

Тел/Факс : 023/ 771-171 

 

Предмет: Додатне информације и појашњења - Одговор на питање у вези јавне набавке  
грађевинског материјала са превозом и истоваром, као помоћ за побољшање услова становања 

породицама избеглица у процесу интеграције на територији општине Нови Бечеј.,број IV 04-

404-21/2014. 

 

Дана 11.09.2014 смо примили питање понуђача у вези јавне набавке грађевинског 

материјала са превозом и истоваром, као помоћ за побољшање услова становања породицама 

избеглица у процесу интеграције на територији општине Нови Бечеј.,број IV 04-404-21/2014, 

те у складу са чланом 63.став 2. Закона о јавним набавкама одговарамо на постављено 

питање. 
 

Питање: 
Poštovani, na portalu javnih nabavki portal.ujn.gov.rs smo pročitali Vaš poziv za javnu 

 
nabavku br. IV 04-404-21/2014 od 01.09.2014. godine. 

 
Molimo Vas da nam date pojašnjenje stavke koja se nalazi na 13. ( trinaestoj ) strani Vaše 

konkursne dokumentacije pod tačkom 7 ( stavka b) koja se tiče tehničkog i kadrovskog kapaciteta 

ponuđača. 

Naime, po sistematizaciji radnih mesta u našoj organizaciji nisu predviđena radna mesta za 

nekvalifikovanog radnika. U okviru naše firme pored radnog mesta trgovca, postoje radna mesta 

vozača-viljuškariste koji obavljaju poslove utovara, prevoza i istovara robe kao  i  poslove  

nekvalifikovanog  radnika  što  je  regulisano  u  opisu  radnog  mesta  i ugovorom o radu. 

 
Molimo Vas da nam date pojašnjenje da li ne postojanje radnog mesta nekvalifikovanog radnika 

predstavlja prepreku u našem konkurisanju za Vašu javnu nabavku. 

 

Одговор:  

Због специфичности набавке, досадашњих искустава као и разноликости материјала који се 

набавља, Комисија остаје при ставу да је за учешће у предметној набавци потребно да 

понуђач испуњава захтеве у погледу кадровских капацитета који су наведени у конкурсној 

документацији, односно да у систематизацији радних места има најмање 7 (седам) 



запослених, и то: 

- 2 (два) возача теретних возила 

- 3 (три) неквалификована радника 

- 2 (два) трговца 

 

 

 

 

                                                                   

                                                                               Комисија за јавну набавку 

                                                                

                                                               _____________________________________ 



 

 

 

                                                                                                                                            

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Одсек за финансије и привреду 

Број: IV 04-404-21/2014 

Датум: 15.09.2014. 

НОВИ БЕЧЕЈ 

Жарка Зрењанина бр. 8. 

Тел/Факс : 023/ 771-171 

 

Предмет: Додатне информације и појашњења - Одговор на питање у вези јавне набавке  
грађевинског материјала са превозом и истоваром, као помоћ за побољшање услова становања 

породицама избеглица у процесу интеграције на територији општине Нови Бечеј.,број IV 04-

404-21/2014. 

 

Дана 11.09.2014 смо примили питање понуђача у вези јавне набавке грађевинског 

материјала са превозом и истоваром, као помоћ за побољшање услова становања породицама 

избеглица у процесу интеграције на територији општине Нови Бечеј.,број IV 04-404-21/2014, 

те у складу са чланом 63.став 2. Закона о јавним набавкама одговарамо на постављено 

питање. 
 

Питање: 
Poštovani, na portalu javnih nabavki portal.ujn.gov.rs smo pročitali Vaš poziv za javnu 

 
nabavku br. IV 04-404-21/2014 od 01.09.2014. godine. 

 
Molimo Vas da nam date pojašnjenje stavke koja se nalazi na 13. ( trinaestoj ) strani Vaše 

konkursne dokumentacije pod tačkom 7 ( stavka b) koja se tiče tehničkog i kadrovskog kapaciteta 

ponuđača. 

Naime, po sistematizaciji radnih mesta u našoj organizaciji nisu predviđena radna mesta za 

nekvalifikovanog radnika. U okviru naše firme pored radnog mesta trgovca, postoje radna mesta 

vozača-viljuškariste koji obavljaju poslove utovara, prevoza i istovara robe kao  i  poslove  

nekvalifikovanog  radnika  što  je  regulisano  u  opisu  radnog  mesta  i ugovorom o radu. 

 
Molimo Vas da nam date pojašnjenje da li ne postojanje radnog mesta nekvalifikovanog radnika 

predstavlja prepreku u našem konkurisanju za Vašu javnu nabavku. 

 

Одговор:  

Због специфичности набавке, досадашњих искустава као и разноликости материјала који се 

набавља, Комисија остаје при ставу да је за учешће у предметној набавци потребно да 

понуђач испуњава захтеве у погледу кадровских капацитета који су наведени у конкурсној 

документацији, односно да у систематизацији радних места има најмање 7 (седам) 



запослених, и то: 

- 2 (два) возача теретних возила 

- 3 (три) неквалификована радника 

- 2 (два) трговца 

 

 

 

 

                                                                   

                                                                               Комисија за јавну набавку 

                                                                

                                                               _____________________________________ 



 

 

 

                                                                                                                                            

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Одсек за финансије и привреду 

Број: IV 04-404-21/2014 

Датум: 15.09.2014. 

НОВИ БЕЧЕЈ 

Жарка Зрењанина бр. 8. 

Тел/Факс : 023/ 771-171 

 

Предмет: Додатне информације и појашњења - Одговор на питање у вези јавне набавке  
грађевинског материјала са превозом и истоваром, као помоћ за побољшање услова становања 

породицама избеглица у процесу интеграције на територији општине Нови Бечеј.,број IV 04-

404-21/2014. 

 

Дана 11.09.2014 смо примили питање понуђача у вези јавне набавке грађевинског 

материјала са превозом и истоваром, као помоћ за побољшање услова становања породицама 

избеглица у процесу интеграције на територији општине Нови Бечеј.,број IV 04-404-21/2014, 

те у складу са чланом 63.став 2. Закона о јавним набавкама одговарамо на постављено 

питање. 
 

Питање: 
Poštovani, na portalu javnih nabavki portal.ujn.gov.rs smo pročitali Vaš poziv za javnu 

 
nabavku br. IV 04-404-21/2014 od 01.09.2014. godine. 

 
Molimo Vas da nam date pojašnjenje stavke koja se nalazi na 13. ( trinaestoj ) strani Vaše 

konkursne dokumentacije pod tačkom 7 ( stavka b) koja se tiče tehničkog i kadrovskog kapaciteta 

ponuđača. 

Naime, po sistematizaciji radnih mesta u našoj organizaciji nisu predviđena radna mesta za 

nekvalifikovanog radnika. U okviru naše firme pored radnog mesta trgovca, postoje radna mesta 

vozača-viljuškariste koji obavljaju poslove utovara, prevoza i istovara robe kao  i  poslove  

nekvalifikovanog  radnika  što  je  regulisano  u  opisu  radnog  mesta  i ugovorom o radu. 

 
Molimo Vas da nam date pojašnjenje da li ne postojanje radnog mesta nekvalifikovanog radnika 

predstavlja prepreku u našem konkurisanju za Vašu javnu nabavku. 

 

Одговор:  

Због специфичности набавке, досадашњих искустава као и разноликости материјала који се 

набавља, Комисија остаје при ставу да је за учешће у предметној набавци потребно да 

понуђач испуњава захтеве у погледу кадровских капацитета који су наведени у конкурсној 

документацији, односно да у систематизацији радних места има најмање 7 (седам) 



запослених, и то: 

- 2 (два) возача теретних возила 

- 3 (три) неквалификована радника 

- 2 (два) трговца 

 

 

 

 

                                                                   

                                                                               Комисија за јавну набавку 

                                                                

                                                               _____________________________________ 



 

 

 

                                                                                                                                            

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Одсек за финансије и привреду 

Број: IV 04-404-21/2014 

Датум: 15.09.2014. 

НОВИ БЕЧЕЈ 

Жарка Зрењанина бр. 8. 

Тел/Факс : 023/ 771-171 

 

Предмет: Додатне информације и појашњења - Одговор на питање у вези јавне набавке  
грађевинског материјала са превозом и истоваром, као помоћ за побољшање услова становања 

породицама избеглица у процесу интеграције на територији општине Нови Бечеј.,број IV 04-

404-21/2014. 

 

Дана 11.09.2014 смо примили питање понуђача у вези јавне набавке грађевинског 

материјала са превозом и истоваром, као помоћ за побољшање услова становања породицама 

избеглица у процесу интеграције на територији општине Нови Бечеј.,број IV 04-404-21/2014, 

те у складу са чланом 63.став 2. Закона о јавним набавкама одговарамо на постављено 

питање. 
 

Питање: 
Poštovani, na portalu javnih nabavki portal.ujn.gov.rs smo pročitali Vaš poziv za javnu 

 
nabavku br. IV 04-404-21/2014 od 01.09.2014. godine. 

 
Molimo Vas da nam date pojašnjenje stavke koja se nalazi na 13. ( trinaestoj ) strani Vaše 

konkursne dokumentacije pod tačkom 7 ( stavka b) koja se tiče tehničkog i kadrovskog kapaciteta 

ponuđača. 

Naime, po sistematizaciji radnih mesta u našoj organizaciji nisu predviđena radna mesta za 

nekvalifikovanog radnika. U okviru naše firme pored radnog mesta trgovca, postoje radna mesta 

vozača-viljuškariste koji obavljaju poslove utovara, prevoza i istovara robe kao  i  poslove  

nekvalifikovanog  radnika  što  je  regulisano  u  opisu  radnog  mesta  i ugovorom o radu. 

 
Molimo Vas da nam date pojašnjenje da li ne postojanje radnog mesta nekvalifikovanog radnika 

predstavlja prepreku u našem konkurisanju za Vašu javnu nabavku. 

 

Одговор:  

Због специфичности набавке, досадашњих искустава као и разноликости материјала који се 

набавља, Комисија остаје при ставу да је за учешће у предметној набавци потребно да 

понуђач испуњава захтеве у погледу кадровских капацитета који су наведени у конкурсној 

документацији, односно да у систематизацији радних места има најмање 7 (седам) 



запослених, и то: 

- 2 (два) возача теретних возила 

- 3 (три) неквалификована радника 

- 2 (два) трговца 

 

 

 

 

                                                                   

                                                                               Комисија за јавну набавку 

                                                                

                                                               _____________________________________ 



 

 

 

                                                                                                                                            

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Одсек за финансије и привреду 

Број: IV 04-404-21/2014 

Датум: 15.09.2014. 

НОВИ БЕЧЕЈ 

Жарка Зрењанина бр. 8. 

Тел/Факс : 023/ 771-171 

 

Предмет: Додатне информације и појашњења - Одговор на питање у вези јавне набавке  
грађевинског материјала са превозом и истоваром, као помоћ за побољшање услова становања 

породицама избеглица у процесу интеграције на територији општине Нови Бечеј.,број IV 04-

404-21/2014. 

 

Дана 11.09.2014 смо примили питање понуђача у вези јавне набавке грађевинског 

материјала са превозом и истоваром, као помоћ за побољшање услова становања породицама 

избеглица у процесу интеграције на територији општине Нови Бечеј.,број IV 04-404-21/2014, 

те у складу са чланом 63.став 2. Закона о јавним набавкама одговарамо на постављено 

питање. 
 

Питање: 
Poštovani, na portalu javnih nabavki portal.ujn.gov.rs smo pročitali Vaš poziv za javnu 

 
nabavku br. IV 04-404-21/2014 od 01.09.2014. godine. 

 
Molimo Vas da nam date pojašnjenje stavke koja se nalazi na 13. ( trinaestoj ) strani Vaše 

konkursne dokumentacije pod tačkom 7 ( stavka b) koja se tiče tehničkog i kadrovskog kapaciteta 

ponuđača. 

Naime, po sistematizaciji radnih mesta u našoj organizaciji nisu predviđena radna mesta za 

nekvalifikovanog radnika. U okviru naše firme pored radnog mesta trgovca, postoje radna mesta 

vozača-viljuškariste koji obavljaju poslove utovara, prevoza i istovara robe kao  i  poslove  

nekvalifikovanog  radnika  što  je  regulisano  u  opisu  radnog  mesta  i ugovorom o radu. 

 
Molimo Vas da nam date pojašnjenje da li ne postojanje radnog mesta nekvalifikovanog radnika 

predstavlja prepreku u našem konkurisanju za Vašu javnu nabavku. 

 

Одговор:  

Због специфичности набавке, досадашњих искустава као и разноликости материјала који се 

набавља, Комисија остаје при ставу да је за учешће у предметној набавци потребно да 

понуђач испуњава захтеве у погледу кадровских капацитета који су наведени у конкурсној 

документацији, односно да у систематизацији радних места има најмање 7 (седам) 



запослених, и то: 

- 2 (два) возача теретних возила 

- 3 (три) неквалификована радника 

- 2 (два) трговца 

 

 

 

 

                                                                   

                                                                               Комисија за јавну набавку 

                                                                

                                                               _____________________________________ 



 

 

 

                                                                                                                                            

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Одсек за финансије и привреду 

Број: IV 04-404-21/2014 

Датум: 15.09.2014. 

НОВИ БЕЧЕЈ 

Жарка Зрењанина бр. 8. 

Тел/Факс : 023/ 771-171 

 

Предмет: Додатне информације и појашњења - Одговор на питање у вези јавне набавке  
грађевинског материјала са превозом и истоваром, као помоћ за побољшање услова становања 

породицама избеглица у процесу интеграције на територији општине Нови Бечеј.,број IV 04-

404-21/2014. 

 

Дана 11.09.2014 смо примили питање понуђача у вези јавне набавке грађевинског 

материјала са превозом и истоваром, као помоћ за побољшање услова становања породицама 

избеглица у процесу интеграције на територији општине Нови Бечеј.,број IV 04-404-21/2014, 

те у складу са чланом 63.став 2. Закона о јавним набавкама одговарамо на постављено 

питање. 
 

Питање: 
Poštovani, na portalu javnih nabavki portal.ujn.gov.rs smo pročitali Vaš poziv za javnu 

 
nabavku br. IV 04-404-21/2014 od 01.09.2014. godine. 

 
Molimo Vas da nam date pojašnjenje stavke koja se nalazi na 13. ( trinaestoj ) strani Vaše 

konkursne dokumentacije pod tačkom 7 ( stavka b) koja se tiče tehničkog i kadrovskog kapaciteta 

ponuđača. 

Naime, po sistematizaciji radnih mesta u našoj organizaciji nisu predviđena radna mesta za 

nekvalifikovanog radnika. U okviru naše firme pored radnog mesta trgovca, postoje radna mesta 

vozača-viljuškariste koji obavljaju poslove utovara, prevoza i istovara robe kao  i  poslove  

nekvalifikovanog  radnika  što  je  regulisano  u  opisu  radnog  mesta  i ugovorom o radu. 

 
Molimo Vas da nam date pojašnjenje da li ne postojanje radnog mesta nekvalifikovanog radnika 

predstavlja prepreku u našem konkurisanju za Vašu javnu nabavku. 

 

Одговор:  

Због специфичности набавке, досадашњих искустава као и разноликости материјала који се 

набавља, Комисија остаје при ставу да је за учешће у предметној набавци потребно да 

понуђач испуњава захтеве у погледу кадровских капацитета који су наведени у конкурсној 

документацији, односно да у систематизацији радних места има најмање 7 (седам) 



запослених, и то: 

- 2 (два) возача теретних возила 

- 3 (три) неквалификована радника 

- 2 (два) трговца 

 

 

 

 

                                                                   

                                                                               Комисија за јавну набавку 

                                                                

                                                               _____________________________________ 



 

 

 

                                                                                                                                            

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Одсек за финансије и привреду 

Број: IV 04-404-21/2014 

Датум: 15.09.2014. 

НОВИ БЕЧЕЈ 

Жарка Зрењанина бр. 8. 

Тел/Факс : 023/ 771-171 

 

Предмет: Додатне информације и појашњења - Одговор на питање у вези јавне набавке  
грађевинског материјала са превозом и истоваром, као помоћ за побољшање услова становања 

породицама избеглица у процесу интеграције на територији општине Нови Бечеј.,број IV 04-

404-21/2014. 

 

Дана 11.09.2014 смо примили питање понуђача у вези јавне набавке грађевинског 

материјала са превозом и истоваром, као помоћ за побољшање услова становања породицама 

избеглица у процесу интеграције на територији општине Нови Бечеј.,број IV 04-404-21/2014, 

те у складу са чланом 63.став 2. Закона о јавним набавкама одговарамо на постављено 

питање. 
 

Питање: 
Poštovani, na portalu javnih nabavki portal.ujn.gov.rs smo pročitali Vaš poziv za javnu 

 
nabavku br. IV 04-404-21/2014 od 01.09.2014. godine. 

 
Molimo Vas da nam date pojašnjenje stavke koja se nalazi na 13. ( trinaestoj ) strani Vaše 

konkursne dokumentacije pod tačkom 7 ( stavka b) koja se tiče tehničkog i kadrovskog kapaciteta 

ponuđača. 

Naime, po sistematizaciji radnih mesta u našoj organizaciji nisu predviđena radna mesta za 

nekvalifikovanog radnika. U okviru naše firme pored radnog mesta trgovca, postoje radna mesta 

vozača-viljuškariste koji obavljaju poslove utovara, prevoza i istovara robe kao  i  poslove  

nekvalifikovanog  radnika  što  je  regulisano  u  opisu  radnog  mesta  i ugovorom o radu. 

 
Molimo Vas da nam date pojašnjenje da li ne postojanje radnog mesta nekvalifikovanog radnika 

predstavlja prepreku u našem konkurisanju za Vašu javnu nabavku. 

 

Одговор:  

Због специфичности набавке, досадашњих искустава као и разноликости материјала који се 

набавља, Комисија остаје при ставу да је за учешће у предметној набавци потребно да 

понуђач испуњава захтеве у погледу кадровских капацитета који су наведени у конкурсној 

документацији, односно да у систематизацији радних места има најмање 7 (седам) 



запослених, и то: 

- 2 (два) возача теретних возила 

- 3 (три) неквалификована радника 

- 2 (два) трговца 

 

 

 

 

                                                                   

                                                                               Комисија за јавну набавку 

                                                                

                                                               _____________________________________ 


