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ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА БР.2 

у вези Конкурсне документације за јавну набавку добара – намештаја, 

обликовану по партијама од 1-2  

ЈН МВ 26/2013 

 

 

Предмет: Појашњење у вези Конкурсне документације за јавну набавку  мале 

вредности добара – намештаја, обликована по партијама од 1-2, и то: 
Партија 1 – столице и фотеље, 

Партија 2 – плочасти и кабинетски намештај. 

 

Путем maila Наручилац је дана 20.09.2013. године примио захтев од 

заинтересованог лица којим се траже додатне информације/појашњења у вези 
Конкурсне документације за јавну набавку добара – намештаја, обликовану по 

партијама од 1-2, у оквиру којег је постављено следеће питање: 

 

Питање: 
 
''Молим Вас да нам појасните који се кадрови подразумевају под монтажерима?'' 

С обзиром да имамо столарску радионицу у којој раде радници који су 

оспособљени за производњу траженог намештаја, из наведеног се може 

закључити да намештај који произведу – исти могу и да монтирају, а да нису 

запослени на радним местима – монтажер. 

Да ли вам је довољна тражена документација за раднике који би радили на 

производњи тог намештаја...нпр.столар, тесар, помоћни столарски радник? 

  
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“, бр. 124/2012) достављамо вам  појашњење, на постављено питање: 

 

Одговор: 

 

Под монтажерима се подразумевају сва она запослена или радно 

ангажована лица која су оспособљена за производњу и монтажу намештаја. 

Докази о испуњености кадровског капацитета за наведена лица (као што сте 

навели, нпр.:столар, тесар, помоћни столарски радник) прецизирани су 

конкурсном документацијом, на страни 16/51, те је довољно да исте доставите за 

та лица. 

 

 

Ова информација, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, се у 

писаном облику доставља заинтересованом лицу, и истовремено се информација 

објављује на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца. 
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