
Конкурсна документација за јавну набавку радова, ЈН ОП/Р01/2013 
 

Висока школа струковних студија за васпитаче у Шапцу 
 

На основу члана 63, став 2 Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", број 124/2012), а 
у вези јавне набавке у отвореном поступку за набавку радова реконструкција равног дела 
крова на Школи у Шапцу, редни број ЈН ОП/Р01/2013, Комисија за јавну набавку  
доставља: 

 
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА-1 

 
Питање: Тачка 8 Обавезих и додатних услова за учешће у поступку конкурсне 
документације - да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом: да ли 2 
дипломирана инжењера са лиценцом морају бити у радном односу у фирми понуђача или 
могу бити уговорно ангажована лица (уговор о повременом ангажовању). 
 

Одговор: У поглављу 4. конкурсне документације, одељак 4.1. Обавезни и додатни услови 
за учешће у поступку, у тачки бр. 8 утврђени су услови у погледу кадровског капацитета 
које треба да испуњава понуђач:  

• да има најмање 5 (пет) стално запослених или уговорно ангажованих радника, за 
које понуђач мора доставити доказ којим на несумњив начин доказује да су исти 
стално запослени код понуђача или уговорно ангажовани, доказ: ППОД образац, 
копија радне књижице, М образац за запослене; уговор о делу, уговор о 
привременим и повременим пословима за уговорно ангажоване. 

• да у оквиру ових 5 (пет) стално запослених или уговорно ангажованих радника, има 
најмање 2 ( два ) стално запослена радника - дипломирана инжењера грађевинске 
струке који морају имати лиценцу 410 или 400 или 411, ангажовани инжењери 
техничке струке морају да поседују активне лиценце (копија лиценце и копија 
важеће потврде инжењерске коморе). Доказ: копија радне књижице, М образац, 
уговор о раду, потврда Инжењерске коморе Србије о поседовању активне лиценце и 
копија саме лиценце. 

Дипломирани инжењери грађевинске струке морају бити стално запослени код понуђача о 
чему понуђач мора доставити доказ: копија радне књижице, М образац, уговор о раду, 
потврда Инжењерске коморе Србије о поседовању активне лиценце и копија саме лиценце. 
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                                                                                                     Ана Пејић,с.р. 
 
                                                                                           

У Шапцу, 19.08.2013. 
Број: 459  


