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ПРЕДМЕТ: ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ - ПОЈАШЊЕЊЕ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ СА 

ЗАКЉУЧЕЊЕМ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА: МОЛЕРСКО – 

ФАРБАРСКИ РАДОВИ, ЈН БРОЈ 47/20 

Овим путем Вас обавештавамо о одговору на питање-појашњење у отвореном поступку јавне набавке 

услуга са закључењем оквирног споразума – Молерско – фарбарски радови,  ЈН број 47/20, (у складу са 

чланом 63. Закона о јавним набавкама „Службени гласник РС број 124/12, 14/2015 и 68/2015“). 

ПИТАЊЕ 1: 

У конкурсној документацији  у делу Додатни услови, под тачком 3 - Kадровски капацитет , одељак б. - 
стоји да се тражи најмање десет лица са ССС, ВKВ или KВ грађевинске струке. Kао доказ стоји да се 
прилажу М обрасци или, ако су извршиоци ангажовани по неком другом основу – уговори о 
привременим и повременим пословима и сл. и диплома о завршеној средњој стручној школи 
грађевинске струке или други доказ о стручној спреми. Са обзиром на то да радници који обављају 
послове кречења и фарбања нису завршили школу за наведена занимања, већ су у оквиру фирми у 
којима раде дуги низ година стекли потребна знања и вештине и који су својим радом доказали свој 
квалитет.  
Наше питање гласи – Да ли је могуће доставити дипломе о ССС и неке друге струке осим грађевинске?” 
 

 ОДГОВОР 1:  
 

Имајући у виду да молерско-фарбарски радови  спадају у групу грађевинско-занатских радова, за  

тражене раднике са ССС, ВKВ И KВ, потребно је доставити диплому или други доказ о стручној 

спреми грађевинске струке.    

ПИТАЊЕ 2: 

“Наше питање односи се на доказивање пословног капацитета. Наиме, ми смо у 2019 за Пореску управу  

урадили 30000 м2, имамо оверене  рачуне и записнике али Инвеститор није ангажовао надзорног 

органа, иста ситуација је са Југословенском кинотеком где смо урадили 7000 ме молерских радова, да ли 

ће нам ти радови бити признати као референтни?” 

ОДГОВОР 2: У случају да за предметне радове није ангажован надзорни орган, уз фотокопију 

одговарајућих привремених, односно окончаних ситуација, односно рачуна, оверених од стране 

инвеститора, са детаљном спецификацијом услуга истих или сличних као што је предмет јавне набавке, 

потребно је доставити изјаву инвеститора да је услуга обављена стручно, квалитетно и у уговореном 

року. 

КОМИСИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 


