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На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 
68/15) Комисија за спровођење поступка јавне набавке бр.ЈН 1.2.10/2020 – Услуга стручног 
надзора над извођењем радова на реконструкцији и адаптацији објекта Основне школе 
„Јован Јовановић Змај“ у Новом Кнежевцу објављује  
 

Одговор на захтев заинтересованог лица  
за додатним информацијама или појашњењима  

 
Дана 12.2.2020. године, у 11:55 часова, Општинска управа општине Нови Кнежевац као 
наручилац, путем електронске поште примила је захтев за додатним информацијама или 
појашњењима заинтересованог лица у вези јавне набавке бр.ЈН 1.2.10/2020 – Услуга 
стручног надзора над извођењем радова на реконструкцији и адаптацији објекта Основне 
школе „Јован Јовановић Змај“ у Новом Кнежевцу (који је код наручиоца заведен под бројем 
IV-404-5-7/2020 дана 12.2.2020. године), који гласи:  
 
Питање:  

1. У додатним условима под тачком 4. се тражи следеће: 
Да располаже неопходним кадровским капацитетом, односи се на број и структуру 
стручних лица која ће бити ангажована на реализацији предметне јавне набавке. 
Понуђач мора да има ангажовано, сходно чл. 197. до 202. Закона о раду, најмање 7 
(седам) запослених радника, од тога: • 1 (један) дипломирани инжењер архитектуре 
који располаже са важећом лиценцом 300 или 400; • 1 (један) дипломирани 
грађевински инжењер који располаже са важећом лиценцом 310 или 410; • 1 (један) 
дипломирани инжењер машинства који располаже са важећом лиценцом 330 или 430; 
• 1 (један) дипломирани инжењер електротехнике који располаже са  важећом 
лиценцом 350 или 450; • 1 (један) дипломирани инжењер електротехнике који 
располаже са важећом лиценцом 353 или 453; • 1 (један) одговорни инжењер 
енергетске ефикасности који располаже са важећом лиценцом 381; • 1 (једно) лице 
које поседује лиценцу Б2 за пројектовање стабилних система за дојаву пожара.  
 
Закон о раду члан 197. се односи на привремене повремене послове 
Члан 199 за уговоре о делу 
Члан 201 за уговор о стручном оспособљавању и усавршавању 
Члан 202 за допунски рад. 
Из ваших навода може да се закључи да не прихватате лица ангажована на основу 
уговора о раду већ само ангажовање ван радног односа што сматрамо да је у 
потпуности неприхватљиво па Вас молимо да измените конкурсну документацију где 
ћете прихватити лица ангажована уговором о раду који су запослени на неодређено 
време. 
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Одговор: 
1. Комисија за јавну набавку уважава примедбу заитересованог лица. Услед техничке 

грешке у конкурсној документацији погрешно је наведено да понуђач може доказати 
да располаже неопходним кадровским капацитетом само уколико има ангажована 
лица ван радног односа. У том смислу биће извршена измена конкурсне 
документације. 
. 
 
 
 
 

Комисија за јавну набавку 
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