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На основу члана 12 став 1 тачка 8) Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС''
број 91/2019), члана 202. Закона о раду („Службени гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09,
32/13, 75/14, 13/17-УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење), Правилника о ближем
уређивању поступка јавне набавке број XXIV-4-4/20-198 од 03.09.2020. године и
Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне
набавке Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције број XXIV-4-4/20-198 од
29.10.2020. године, 28.01.2021. године и 08.02.2021. године,
Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције, Стевана Брановачког 3,
Нови Сад, http://www.ugzins.rs
објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у поступку набавке која је изузета од примене Закона
Редни број набавке која је изузета од примене Закона: 37
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста предмета: Услуге
Предмет јавне набавке:
Стручне услуге машинског инжењера са лиценцом Инжењерске коморе Србије ознаке 330одговорни пројектант термотехнике, термоенергетске процесне и гасне технике
Опис послова:
1. Припрема пројектног задатка и остале пратеће документације за поступак јавне набавке
радова на изградњи са израдом техничке документације спортског комплекса у Футогу
(изградња објекта затвореног базена, изградња спортских терена и партерно уређење)
2. Учествовање у раду Комисије у поступку јавне набавке радова на изградњи са израдом
техничке документације спортског комплекса у Футогу
3. Праћење израде техничке документације (ПГД И ПЗИ) до испоруке комплетне пројектно
техничке документације спортског комплекса у Футогу.
Накнада
На име накнаде за извршени посао, Наручилац ће вршити месечну исплату извршиоцу
током 6 месеци у нето износу од 975,45 динара по радном дану.
Услови:
1. Кандидат мора да буде запослен са пуним радним временом код другог послодавца, а
уговор о допунском раду закључује са Наручиоцем предметних услуга највише до једне
трећине пуног радног времена.
2. Кандидат мора да поседује лиценцу Инжењерске коморе Србије ознаке 330 - одговорни
пројектант термотехнике, термоенергетске процесне и гасне технике.

Критеријум за избор кандидата:
Радно искуство у пројектовању истих или сличних објеката који су предмет јавне набавке
која ће бити предмет стручних услуга уговора о допунском раду.
Резервни критеријум:
Уколико 2 или више кандидата имају једнак број референци на истим или сличним
објектима који су предмет јавне набавке, Наручилац ће организовати интервју са тим
кандидатима, на основу основу којег ће извршити одабир кандидата са којим ће закључити
уговор о допунском раду.
Начин подношења пријаве, списак документације коју кандидат подноси и рок за
подношење пријаве:
Кандидат подноси следећу документацију:
- Фотокопију лиценце које је издала Инжењерска комора Србије или Министарство
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије
- Радну биографију – CV са наведеним референцама
- Изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да су подаци наведени у радној
биографији тачни
- попуњен образац пријаве
Рок за подношење пријаве и наведене документације је 30.11.2021. године, а
благовременим ће се сматрати све што пристигне на e-mail адресу: office@ugzins.rs до
9:00 часова.
Приликом слања пријаве и наведене документације, у наслову мејла навести:
''ПРИЈАВА за набавку на коју се закон не примењује - 37 - Стручне услуге инжењера
са лиценцом ознаке 330 - одговорни пројектант термотехнике, термоенергетске
процесне и гасне технике ''
Закључење уговора о допунском раду:
Након истека рока за подношење пријава, Наручилац ће извршити преглед достављене
документације и извршити избор кандидата на основу критеријума за одабир кандидата.
Изабраног кандидата, наручилац ће путем електронске поште обавестити да ће му се
доделити уговор о допунском раду и позвати да одмах приступи закључењу истог.
НАПОМЕНА:
Уколико кандидат одбије да закључи уговор, односно не поступи у складу са претходним
ставом, наручилац ће да закључи уговор са првим следећим кандидатом.
Наручилац ће након избора кандидата објавити:
1. обавештење за добровољну претходну транспарентност и
2. обавештење о додели уговора.

Одељење за јавне набавке
ГУ за грађевинско земљиште и инвестиције

ПРИЈАВА ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ
Стручне услуге машинског инжењера са лиценцом Инжењерске коморе
Србије ознаке 330 - одговорни пројектант термотехнике, термоенергетске
процесне и гасне технике

Име (очево име) презиме
Место и општина пребивалишта
Адреса пребивалишта (пун назив) и број
Адреса боравишта (за лица која имају
пријаву боравишта)
Е - адреса
Контакт телефон
Податак о запослењу (навести назив
послодавца и радно место)
Документа која прилажем (навести
таксативно)

Датум подношења пријаве
Потпис подносиоца пријаве

