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ПРЕДМЕТ: Питања и одговори за јавну набавку бр. 03/2016-02 – Извођење грађевинских радова на 
реконструкцији и адаптацији зграде у улици Војводе Мишића 21. 
 
Питање 1. 
 Да ли се у оквиру кадровског капацитета може уважити да једно лице буде носилац две лиценце 
(на пример један инжењер са лиценцама 410 и 414)? 
Одговор: Да, једно лице буде носилац две лиценце. 
 
Питање 2. 
 Да ли се у оквиру доказа кадровског капацитета може да уважити да инжењер буде ангажован по 
неком другом основу, на пример: Уговор о делу, Уговор о пословно - техничкој сарадњи и сл.? 
Одговор: Може да уважити сваки Уговор којим се уговара радни однос на одређено време. 
 
Питање 3. 
 Као доказ за испуњеност додатног услова за кадровски капацитет, тражена је и радна књижица. 
Како, у складу са Законом о раду, Привредна друштва могу ангажовати у радни однос лица која су 
пензионисана по основу пуног радног стажа, тим лицима радна књижица је закључена па се из исте не 
може да се видети тренутно радно ангажовање већ само претходни стаж. Сходно томе постављамо Вам 
Следеће питање: 

 У случају да понуђач има запослено лице које је пензионер да ли је за такво лице довољно 
достави копију М обрасца Фонда ПИО у коме је наведен податак да је лице Пензионер и копију 
уговора о раду? 

Одговор: За лице које је пензионер довољно достави копију М обрасца Фонда ПИО у коме је наведен 
податак да је лице Пензионер уз копију уговора о раду. 
 
Питање 4. 
 Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени су на порталу ЈН 22.09.2016. 
године, без предмера и предрачуна радова. С обзиром да је тек 06.10.2016. године објављен Предмер и 
Предрачун радова, и да је исти јако сложен и садржи доста позиција, да ли ће наручилац продужити рок 
за подношење понуда и тако дати понуђачима примерен рок да припреме исправну понуду? 
Одговор: Рок за подношење понуда неће бити продужен. 
 
 
 
 
 

Комисија за јавне набавке 
 

 


