
ДОДАТНА ИНФОРМАЦИЈА И ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ЈН бр.01-93-2/2015 

 

- замена унутрашњих електричних инсталација у згради Школе – 
 

Назив и ознака из општег речника набавки: 
(Ознака из општег речника набавке: 50711000-2) 

 
У вези Захтева за додатним информацијама и појашњењима 
конкурсне документације,  ЈН бр.01-93-2/2015, даје се следећа 
информација и појашњење: 
 

Питање 1.  

Достављање завршних рачуна о пословању је закључно са 30.06.2015. 

године. Издавање обрасца Бон-ЈН за обрачунску 2012, 2013 и 2014. 

годину се не очукује пре 01.09.2015. године. 

Да ли се као доказ за доказивање додатних услова у погледу 

задовољавања финансијког капацитета може доставити образац Бон-

ЈН за обрачунску 2011, 2012 и 3013. годину, из кога се може утврдити 

укупан бруто приход у претходне три обрачунске године (2011, 2012 и 

2013 године? 

Одговор: 

Може да се докаже са обрасцем Бон-ЈН за обрачунску 2011,2012 и 

2013. годину. 

 

Питање 2. 

Да ли се Фокопијом цертификата произвођача опреме  доказује 

пословно-технички капацитет да је понуђач цертификован за монтажу 

и одржавање система нисконапонске опреме „Electronis tracon“? 

Одговор: 

Да 

 

Питање 3.  

Доприноси за обавезно социјално осигурање на зараде плаћају се до 

краја текућег месеца за претходни месец. Није могуће доставити 

Фотокопију обрасца „ППОД“ за месец који претходи датуму позива за 



достављање понуда односно датуму објављивања јавног позива за 

достављање понуда на Порталу управе за јавне набавке. 

Да ли се као доказ за доказивање додатних услова у погледу 

задовољавања финансијског капацитета може доставити Фотокопија 

обрасца „ППОД“ за месец који претходи месецу који предходи датуму 

позива за достављање понуда односно датуму објављивања јавног 

позива за достављање понуда? 

Одговор: 

Може се доставити фокопија обрасца „ППОД“ за месец који претходи 

месецу који претходи датуму позива. 

 

Питање 4.  

Тражене  квалификације за ВКВ и КВ мајсторе и помоћне раднике нису 

наведене у конкурсној документацији. 

За које квалификоване извршиоце се задовољавање кадровског 

капацитета доказује Фотокопијом радне књижице и М3А обрасца за 

сваког ВКВ и КВ мајстора и помоћне раднике тражене квалификације? 

Одговор: 

Занимање и степен стручне спреме електро струке, III, IV, V i VI степен 

стручне спреме. 

 

 

 

Суботица, 16.04.2015. 

 

Комисија за јавну набавку 


