
Музичка школа ''Исидор Бајић'' 

Његошева 9, Нови Сад 

Број: 14/2017     

Дана: 13.02.2017       

 

Предмет: Одговор на питање - појашњење потенцијалних понуђача упућени  путем 

електронске поште (maila)  дана 10.02.2017.године за јавну набавку услуга   у 

отвореном поступку – ангажовања стручног надзора и кординатора за безбедност и 

здравље на раду на изградњи II фазе објекта Музичке школе „Исидор Бајић“ и Балетске 

школе у Новом Саду са концертном двораном број ЈНОП 1/2017 

 

  

Дана 10.02.2017. године, потенцијални понуђачису упутили  путем електронске поште 

питања - везана за јавну набавку услуга  у отвореном поступку – ангажовања стручног 

надзора и кординатора за безбедност и здравље на раду на изградњи II фазе објекта 

Музичке школе „Исидор Бајић“ и Балетске школе у Новом Саду са концертном 

двораном број ЈНОП 1/2017. Наручилац је дана 10.02.2017. године електронским путем 

потврдио пријем питања. 

 

Поштовани, 

 

У тендерској документацији стоји да је за неопходан кадровски капацитет потребно 

доставити: М-а обрасце за тражене инжењере, фотокопије радних књижица, уговоре о 

радном ангажовању. 

По Закону о раду под радно ангажованим лицем подразумева се лице које сапонуђачем 

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. 

Питање: Да ли инжињери морају бити у радном односу на неодређено време, или 

могу бити ангажовани Уговором о раду или Уговором о раду ван радног односа 

( да буду запослени на неодређено време или одређено време или ангажовани за 

обављање привремених и повремених послова или ангажовани уговором о делу или о 

допунском раду код понуђача или учесника у заједничкој понуди? 

 

Сходно одредбама члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 

124/2012,14/15 и 68/15), Наручилац даје у законском року одговоре на постављена 

питања. 

1. Како је и наведено у конкурсној документацији неопходно је а понуђач има 

радно ангажоване захтеване инжињерње . То значи да се прихватају и Уговори о 

раду ( на одређено и неодређено време ) Уговори о привремено повременим 

посовимма , Уговори о делу или допунском раду. 

 

Комисија за ЈНОП 01/2017 
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