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На основу члана 63. став 2 и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015) заинтересованa лицa су, у писаном облику, за ЈН 50/2017 -

Реконструкција котла бр.1 на топлани Котеж (ознака из Општег речника набавки: 50531100 – 

Услуге поправке и одржавања котлова)   поставила наручиоцу следећа питања: 

 

1. Да ли за инжењера заваривања са сертификатом IWE или EWE може бити ангажовано 

лице у радном односу на одређено време, по уговору о делу или уговору о привременим 

и повременим пословима ? 

Такође, код кадровског капацитете по ком основу су ангажовани тражени кадрови (На 

страни 26 Конкурсне документације под додатним условима у тачки редни број 3 табела 

стоји да Понуђач мора да поседује неопходни кадровски капацитет и то: 

- Два дипломирана инжињера машинства, оба са лиценцама 330 и 430 и са 
минимумом пет година радног искуства, 

- Два инжењера заваривања са лиценцом IWE или EWE, 

- Два TIG заваривача са важећим сертификатима, 

- Два REL заваривача са важећим сертификатима, 

- Два MAG заваривача са важећим сертификатима, 

- Два гасна заваривача са важећим сертификатима, 

- Пет бравара). 

 

2. С обзиром на измењену конкурсну документацију  за ЈН бр.  50/2017 тј. измењени 

образац потврда  којима се доказује листа референци од 08.05.2017. године да ли је 

ништаван предходни образац са речима „уграђен на територији Републике Србије“? 

Већ су добијене потврде на обрасцу који садржи речи „уграђен на територији Републике 

Србије“ да ли их можемо приложити или морамо тражити издавање нових потврда без 

наведених речи? 

 

Одговори Комисије за ЈН 50/2017 - Реконструкција котла бр.1 на топлани Котеж: 

1. Наручилац ће код кадровског капацитета признати доказе о ангажованим лицима  код 

понуђача и по уговору о раду на неодређено и одређено време, по уговору о обављању 

привремених и повремених послова и по уговору о делу. 

 

2. Наручилац ће признати као исправан и образац на коме стоје речи „уграђен на 

територији Републике Србије“ тако да понуђачи који су, пре измене конкурсне 

документације,  добили потврде о референцама не морају да траже нове. 

 

 

Панчево, 10.05.2017. 

 

 

 
               Комисија  
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