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   РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

НАРОДНА СКУПШТИНА 

   03 Број: 404-8/3-14-15 

    27. 05. 2014. године 

             Б е о г р а д 

 

 

                На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/2012) 

доствљамо вам               

 

ОДГОВОР 

 
на питања из писаног захтева  за појашњење у вези  са припремањем понуде 

 за  јавну набавку добара: Набавка, испорука и монтажа клима система  

(ЈН Бр. 3/14)           
                                                                                       

                                    

П и т а њ а:  
           1. U konkursnoj dokumentaciji se trazi u dodatnim uslovima i min 1 licenca 830.  
Pitanje je dali trazeni inzenjer sa tom licencom mora biti u stalnom radnom odnosu u firmi koja je ponuđač 
ili moze biti angažovan po ugovoru o delu na konkretnom projektu. 
 

  
О д г о в о р: 

          1. Лице за обављање послова, са лиценцом  830 (Одговорни извођач машинских инсталација), 

не може бити ангажовано Уговором о делу, већ искључиво мора да буде у сталном радном односу, 

због тога што су услови за рад у Народној скупштини специфични. Већ смо навели да код испоруке 

и монтаже клима система у Дому, због посебног третмана извођача радова на монтажи добара - 

клима система констатно мора да буде ангажован одређен број инжењера са траженим лиценцама. 

Због чињенице да се монтажа клима система, врши углавном у терминима када парламент не заседа 

и када одбори немају седнице, те је ограничено време и рок извршења, неопходно је да 

дипломирани инжењери са лиценцама, морају бити доступни 24 сата по позиву, у току раднога дана, 

а лица која су ангажована по Уговору о делу, никако нам не дају ту сигурност, јер се често дешава 

да су таква лица, делом у радном односу и делом ангажована по Уговору, па у том случају 

првенствено имају обавезу према послодавцу, код кога су ангажована у сталном радном односу. 

 

 
                                                                                                             Председник Комисије 

                                                                                                               

Достављено:                                                                                             Мирјана Недељковић с.р.  

- Одговор је објављен на Порталу јавних набавки 

   и на интернет страни Наручиоца. 


