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НАРОДНА СКУПШТИНА 
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                На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 

124/2012,14/15 и 68/15)   достављамо  

 

 

ОДГОВОР  бр. 2 

на питања из писаног захтева  за појашњење у вези  са припремањем понуде за набавку 
услуга - Текуће и интервентно одржавање водоводних и канализационих инсталација у 
објектима које користи Народна скупштина Републике Србије, ЈН  бр. 39/19 

 

 

                                                                                                              

Питања: 

 

1) Питање бр. 1: 

„Na strani 9, tražite fotokpoije odgovarajućih diploma za građevinske tehničare, vodoinstalatere, 

niskokvalifikovane radnike,zidare,izolatere,bravare.  

Da li je u pitanju greška da tražite diplomu i za niskokvalifikovane radnike?” 

 
 

 

Одговори: 

1) Одговор на питање бр. 1: 

Захтев за одговарајућом дипломом за нискоквалификоване раднике је проистекао из: 

- „Упоредне табеле нивоа квалификација и врста образовања“, преузетом са сајта 

Националног оквира квалификација Републике Србије  (НОКС): 

 

Uporedna tabela nivoa kvalifikacija i vrsta obrazovanja 

NOKS 
NIVO 

UPOREDNA TABELA NIVOA KVALIFIKACIJA I VRSTA OBRAZOVANjA 

 
Aktuelna Prethodna 

1. 

 Osnovno obrazovanje i vaspitanje 

 Osnovno obrazovanje odraslih 

 Osnovno muzičko/baletsko 

obrazovanje 

 Nekvalifikovani (NK) radnik 

 Prvi stepen stručne spreme (1. SSS*) 

 



- као и главом II ОКВИР КВАЛИФИКАЦИЈА, наднасловом Нивои квалификација, чланом 5. 

ставом 1, из Закона о националном оквиру квалификација Републике Србије (Службени 

гласник 27/2018.)   који гласи : 

 

          “Kvalifikacije se u NOKS-u svrstavaju u osam (8) nivoa i četiri (4) podnivoa:  

1) prvi nivo (nivo 1), koji se stiče završavanjem osnovnog obrazovanja i vaspitanja, osnovnog 

obrazovanja odraslih, osnovnog muzičkog, odnosno osnovnog baletskog obrazovanja i 

vaspitanja;“. 

 

Из горе наведеног се може закључити да неквалификовани радник мора имати основно 

образовање, односно  завршену Основну школу. У питању није грешка да се тражи диплома 

(Основне школе) за 6 нискоквалификованих - помоћних радника. 

 

 

Напомена: 

Одговор је објављен на Порталу  јавних набавки и на интернет страници Наручиоца. 

 

Одговори  на питања и појашњење имају карактер саставног дела конкурсне документације. 

 

 

Koмисија за јавну набавку 


