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Наручилац, Општина Неготин, Комисија за јавну набавку број 6/2019, на основу 
члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама(„Сл. гласник РС„ број 68/2015) даје : 
 

 II  ОБЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
За јавну набавку број 6/2019 у отвореном поступку 

зa доделу Уговора о јавној набавци  радова - Чишћење снега и леда са 
коловоза општинских (локалних) путева на територији општине Неготин 

за зимску 2019/2020  
  
Један од потенцијалних понуђача поставио је следећа питања: 

1.Конкурсном документацијом на страни 11. у делу ДОДАТНИ УСЛОВИ у 
тачки 2.Кадровски капацитет сте навели да треба да имамо између осталих и 
једног дипл. Грађевинског инжењера са важећом лиценцом инжењерске 
коморе Србије и то лиценцу 412 или 415 који ће Решењем бити именован за 
одговорног извођача радова у предметној јавној набавци са потврдом ИКС у 
време објављивања позива за подношење понуде, али у доказу нисте навели да 
је за њега могуће доставити УГОВОР О ДЕЛУ као што је то било могуће у 
свим досадашњим ЈАВНИМ НАБАВКАМА пошто ће већ РЕШЕЊЕМ БИТИ 
ИМЕНОВАН а уз то и потписивањем ИЗЈАВЕ О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ 
ОСОБЉУ КОЈИ ЋЕ БИТИ ОДГОВОРНО ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА-
ОБРАЗАЦ 6. конкурсне документације. 

На тај начин су у потпуности равноправно ангажовани те тако ни на који 
начин се не угрожава извршење јавне набваке односно извршење Уговора 
достављањем УГОВОРА О ДЕЛУ јер имају иста задужења и сносе исту 
одговорност а овако ПОВРЕЂУЈЕТЕ НАЧЕЛО ЈЕДНАКОСТИ ПОНУЂАЧА 
И ФАВОРИЗУЈЕТЕ ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА НА ТЕРЕНУ! 

Одговор: Понуђач је дужан да за одговорног извођача радова достави: фотокопија 
лиценца 412 или 415, са потврдом ИКС, фотокопија уговора о делу / уговора о 
обављању привремених и повремених послова или другог уговора о радном 
ангажовању и одговарајући М образац у складу са законом о раду односно законом 
о доприносима за обавезно социјално осигурање. 
Наручилац ће у овом делу извршити измену конкурсне документације. 
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