
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 
Број: 404-02-27/2015-12/7 

Датум: 18. март 2015. године 
Б е о г р а д 

         
 

        На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', 
бр. 124/12 и 14/15), Комисија за јавну набавку припремила је 
 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

за јавну набавку радова у отвореном поступку 
- санација и реконструкција зграде у ул. Устаничка бр. 14 у Београду - 

редни број 4/2015 
 
на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 18. 
марта 2015. године у 13:22 часова: 
 

1. Питање заинтересованог лица: 
У оквиру испуњености услова у погледу кадровског капацитета на страници 13. 
Конкурсне документације наведено је да понуђач има запослено лице са важећим 
уверењем о положеном стручном испиту из области заштите од пожара за израду 
пројекта заштите од пожара, издато од Министарства унутрашњих послова, у 
складу са Законом о заштити од пожара (''Службени гласник РС'', бр. 111/09 и 
20/15) и Правилником о полагању стручног испита и условима за добијање лиценце 
и овлашћења за израду главног пројекта заштите од пожара и посебних система и 
мера заштите од пожара (''Службени гласник РС'', бр. 21/12 и 87/13).  
Да ли се као доказ може прихватити уговор о делу или уговор о привременим и 
повременим пословима? 
 

1. Одговор Комисије: 
У Конкурсној документацији је тражено да кључно особље буде радно ангажовано 
код понуђача. То значи да ово лице може бити запослено по било ком основу који 
познаје Закон о раду (24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), као што је: радни однос, 
уговор о обављању привремених и повремених послова, уговор о делу, уговор о 
стручном оспособљавању и усавршавању, допунски рад. 
 
Комисија за јавну набавку 
- Јадранка Савић, дипломирани правник 
- Светлана Марковић, архитекта 
- Јелена Кулић, службеник за јавне набавке, дипломирани правник. 
 
доставити:  
- заинтересованом лицу које је  
тражило додатне информације и појашњења 
објавити на: 
- Порталу јавних набавки 
- интернет страници наручиоца 


