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ПРЕДМЕТ: ОДГОВОР НА

Број јавне набавке: ЈНМВ 1.3.1

 

Сходно члану 63. Закона о

14/15 и 68/15, у даљем тексту

од 11.05.2018. које се однос

споменика културе Краљево

рестаураторски радови на Споменику

1912-1918. у центру Краљев

 „Обзиром  да сам заинтересован

Конзерваторско-рестаураторски

слободу отаџбине 1912-191

вредности, редни број ЈНМВ

информације, односно појашњења

поступак јавне набавке и то

 На страни 9 конкурсне

у одељку 3.дефинисани су

подтачки 1.2 дефинисани додатни

2. те подтачке је: 'да понуђач

правном основу  најмање једног

(стручним)конзерваторским

камена и искуством у раду

металаили покретних културних

споменика/скулптура или

имати искуство у раду на

културних добара – предмета

 ПИТАЊЕ: Да ли ће се

услов уколико достави доказе

примењено вајараство са 

стручном испиту и стеченом

искуством у раду на конзервацији

покретних културних добара

споменика/скулптура или предмета
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ОДГОВОР НА ЗАХТЕВ  

1.3.1/2018 

Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС

тексту Закон), а у вези Питања/Захтева заинтересованог

се односи на јавну набавку Наручиоца Завод

Краљево, ред. бр. ЈН 1.3.1/2018, и то – 

на Споменику српским ратницима палим за слободу

Краљева, и које гласи:  

сам заинтересован за учешће у поступку јавне

рестаураторски радови на Споменику српским ратницима

1918. у центру Краљева, поступак јавне

број ЈНМВ бр. 1.3.1/2018, молим Вас да ми доставите

односно појашњења конкурсне документације за 

и то: 

конкурсне документације за горе наведени поступак

дефинисани су услови за учешће у овој јавној набавци

дефинисани додатни услови, а један од додатних услова

понуђач има запосленог или ангажованг уговором

најмање једног техничара-препаратора, са положеним

конзерваторским испитом, стеченим сертификатом за

у раду на конзервацији споменика/скулптура

културних добара – предмета од камена и метала

или предмета) * стручно 

раду на конзервацији споменика/скулптура или

предмета који су израђени и од камена и одметала

ће се сматрати да понуђач испуњава напред наведени

достави доказе да има радно ангажованог дипломираног

са Уверењем Народног музеја у Београду

стеченом стручном звању КОНЗЕРВАТОР-РЕСТАУРАТОР

конзервацији споменика/скулптура од камена

добара – предмета од камена и метала

или предмета) ? “ ... 
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гласник РС“, број 124/12, 

заинтересованог лица 

Наручиоца Завод за заштиту 

 Конзерваторско-

за слободу отаџбине 

јавне набавке радова 

ратницима палим за 

јавне набавке мале 

ми доставите додатне 

документације за горе наведени 

поступак јавне набавке, 

набавци, при чему су у 

услова у тачки 3. став 

уговором по било ком 

положеним државним 

сертификатом за конзервацију 

скулптура од камена и 

метала(минимално 5 

стручно лице мора 

скулптура или покретних  

одметала'. 

напред наведени додатни 

дипломираног вајара - 

Београду о положеном 

РЕСТАУРАТОР и 

камена и металаили 

метала(минимално 5 



2 

Одговор на питање гласи: 

 Уколико понуђач достави доказе да има запосленог или ангажованг уговором 

по било ком правном основу најмање једног дипломираног примењеног вајара са 

положеним државним (стручним) конзерваторским испитом и искуством у раду на 

конзервацији споменика/скулптура од камена и метала или покретних културних 

добара – предмета од камена и метала (минимално 5 споменика/скулптура или 

предмета) * стручно лице мора имати искуство у раду на конзервацији 

споменика/скулптура или покретних културних добара – предмета који су израђени 

и од камена и од метала, сматраће се да испуњава наведени додатни услов у 

погледу кадровског капацитета, одређен у одељку III, тачка 1 УСЛОВИ ЗА 

УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА, подтачка 

1.2.3) Конкурсне документације бр. 569/2 од 08.05.2018.  

Напомена: У складу са одредбама чл. 63. Закона овај одговор представља појашњење 

Конкурсне документације за ЈН бр. 1.3.1/2018 и постаје њен саставни део. 

 

 

                                                                     За КОМИСИЈУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

 


