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Број: 5.2.-11168                                                         

Дана: 28.04.2017.                                                                  

                                                                                           

                                                                                                  

Предмет: Додатна појашњења на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама  у 

вези са I фазом квалификационог поступка - извођење радова у области водопривреде и 

то радови грађења, реконструкције, адаптације и санације мреже и објеката водовода и 

канализације на подручју Града Новог Сада, ЈН број 32/13-С за коју је Позив за 

подношење пријава објављен на Порталу јавних набавки дана 22.112013. године, а 

Одлука о признавању квалификације донета дана 04.04.2014. године 

 

Дана 28.04.2017. у 10,21 часова потенцијални подносилац пријаве је упутио путем 

електронске поште питања везану за предметну јавну набавку. Наручилац је дана 

28.04.2017. у 10,26 часова електронским путем потврдио пријем појашњења. 

 

ПИТАЊЕ бр. 1: 

 

У вези ЈН број 32/13-С, молимо Вас за појашњење: 

 

,, Да ли се најмање 100 запослених као довољан кадровски капацитет, доказује ППП ПД 

обрасцем у коме се види број запослених или је потребно за 100 запослених доставити 

М образац и уговор о раду? 

 

ОДГОВОР  бр. 1: 

 

Као што је предвиђено у одељку УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА 

О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 

УСЛОВА на странама 14/31 и 15 /31 четврте Измењене конкурсне документације као 

додатни услов у тачки 4 је предвиђено: 

 

4.- да располаже довољним кадровским капацитетом и то да: 

 има у радном односу или на други начин радно ангажовано (уговору о делу или 

уговору о  привремено – повременим пословима) најмање 100 запослених од 

којих 

- 2  лица са важећом лиценцом број 410  

- 3 лица са важећом лиценцом број 414 или 413 

- 5 лица – дипл.инг.грађевине (ВСС VII) 

- 1 лице – дипл.инг.машинства (ВСС VII) 

- 2 лица – грађевински техничар (ВШС/ССС VI/IV)  

- 1 лице -  грађевинске струке – водоинсталатери (ВКВ/КВ -  VI/V/III)  

- 3 лица   грађевинске струке – руковалац грађевинским машинама (ВКВ/КВ -  

VI/V/III). 

као и: 

- 1 лице са важећом лиценцом број 432 - ово лице може бити запослено код 

подносиоца пријаве, ангажовано по уговору о делу или уговору о  привремено – 

повременим пословима. 

- 1 лице - дипл. инжењера хидрогеологије са важећом лиценцом 492 - ово лице 

може бити запослено код подносиоца пријаве, ангажовано по уговору о делу или 
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уговору о  привремено – повременим пословима. 

- 1 лице – дипл.инг. електротехнике (ВСС VII) - ово лице може бити запослено код 

подносиоца пријаве, ангажовано по уговору о делу или уговору о  привремено – 

повременим пословима. 

 

Сва наведена лица морају бити запослена или ангажована по уговору код подносиоца 

пријаве или код учесника у заједничкој пријави. 

 

као доказ испуњености овог услова потребно је доставити: 

- фотокопије  обрасца М3/А или М/2 или МА  

- фотокопије уговора о раду  

- фотокопије важећих уговора о радном ангажовању за радно ангажована лицa код 

подносиоца пријаве (или једног од чланова групе) по основу другог уговора у 

складу са Законом о раду 

- ППП ПД образац за месец који претходи месецу подношења пријаве 

- фотокопије захтеваних важећих лиценци издатих од  стране  Инжењерске коморе 

Републике Србије  

- фотокопија потврда Инжењерске коморе Србије да су наведене лиценце важеће 

за наведене инжењере                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

- Образац бр. 5.- из конкурсне документације - Изјава подносиоца пријаве о 

испуњавању кадровског капацитета 

- Образац бр. 6.- из конкурсне документације - Списак запослених/ангажованих 

лица са лиценцом одговорног извођача радова 

- сопствени Списак запослених/ангажованих лица са назнаком струке, школске 

спреме и степена образовања.  

 

Из напред наведеног произилази да се за за најмање 100 запослених или радно 

ангажованих обавезно достављају следећа документа: 

 

-  фотокопије  обрасца М3/А или М/2 или МА  

- фотокопије уговора о раду 

- фотокопије важећих уговора о радном ангажовању за радно ангажована лицa код 

подносиоца пријаве (или једног од чланова групе) по основу другог уговора у 

складу са Законом о раду  

- ППП ПД образац за месец који претходи месецу подношења пријаве 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 32/13-С   

 

  


