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РЕПУБЛИКА СРБИЈA 

ОПШТИНА ГОЛУБАЦ 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Број:404- 26-5/2017 

Датум: 25.09.2017.год. 

Г О Л У Б А Ц 
 

 

 

 Појашњење  конкурсне  документације 

 

 

           У складу са чланом  63. став 2. Закона о јавним набавкама, обратио се Наручиоцу  

заинтересовано лице са захтевом за појашњење конкурсне документације за јавну набавку 

број: 11/2017 – Израда техничке документације за изградњу постројења за пречишћавање 

фекалних отпадних вода главног фекалног канализационог колектора и секундарне 

канализационе мреже у насељу Браничево, назив и ознака из Општег речника Набавки: - 

израда пројеката и нацрта, процена трошкова - 71242000, са следећим питањима: 

 

1. Питање: 

  Да ли инжењери могу бити ангажовани Уговором о допунском раду код понуђача 

или учесника у заједничкој понуди? По Закону о раду под радно ангажованим лицем 

подразумева се лице које са понуђачем има закључен Уговор о раду или Уговор о раду ван 

радног односа (сходно чл. 197. до чл. 202. Закона о раду) на дан подношења понуда. ( да су 

лица запослена на неодређено време или одређено време или ангажована за обављање 

привремених и повремених послова или ангажована уговором о делу или о допунском 

раду код понуђача или учесника у заједничкој понуди. 

 

Комисија Наручиоца,  на основу члана 63. став 3. Закона, на постављено питање, 

даје следећи: 

Одговор: 

 Инжењери могу бити ангажовани Уговором о допунском раду код понуђача или    

       учесника у заједничкој понуди. 

2. Питање: 

   

352 - Одговорни пројектант управљања електромоторним погонима - аутоматика, мерења 

и регулација Услови за издавање лиценце:  Диплома Електротехничког факултета 

Универзитета у Београду, одсек - техничка физика; односно Диплома стечена на 

наведеним факултетима у складу са Законом о високом образовању ("Службени гласник 

РС", бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010), из области електротехнике (дипломирани - 

мастер) на смеровима, усмерењима, модулима и сл. чији наставни програми обезбеђују 

исте стручне компетентности као и дипломе стечене на смеровима напред наведеног 

факултета на којима је настава одржавана до 1 ступања на снагу Закона о високом 

образовању ("Службени гласник РС", бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010). Опис 

делатности: Надзор и управљање електромоторним, и другим (хидрауличним и 

пнеуматским) погонима, мерења и регулација на стамбеним, пословним, индустријским и 

јавним објектима и др.; Регулисање електромоторних погона са енергетским претварачима 

и повратним спрегама по разним величинама, вишемоторним погонима (до 35 КВ) у 

разним индустријским погонима (ваљаонице, индустрија папира, рудници, површински 

копови, итд.); Управљање системима и постројењима са централним и дистрибуираним 

системима управљања (ПЛЦ);  Управљање и регулација индустријских и других процеса; 

Мерне системе разних намена;  Електричне инсталације за наведене погоне и мерно- 

регулационе системе разних намена;  Инсталације уземљења на свим наведеним 

системима. 
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Комисија Наручиоца,  на основу члана 63. став 3. Закона, на постављено питање, даје 

следећи: 

Одговор: 

 Наручилац  је у Конкурсној документацији на страници 11. јасно одредио додатне 

услове на основу члана 76. Закона о јавним набавкама у погледу кадровског капацитета и 

то на следећи начин:  

„ 1.2.3.   кадровски капацитет:  Да понуђач располаже кључним техничким особљем  

           које ће бити одговорно за извршење предмета набавке, и то најмање:  

           -  два дипломирана инжењера грађевинске струке са лиценцом 313 или 314, 

           -  jeдног дипломираног инжењера грађевинске струке са лиценцом 310, 

           -  једног дипломираног инжењера електротехничке струке са лиценцом 352, 

 у  радном односу (на неодређено или одређено време)  или ангажовани на 

            основу уговора о привременим и повременим пословима или уговора о делу  

            (рад ван радног односа).“ 

 

 

 

 

Комисија за јавну набавку број 11/2017 


