
 

 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 63.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015), Комисија за спровођење поступка јавне набавке Општинске управе општине Жабари, 

доставља заинтересованим понуђачима следеће: 

 

ПОЈАШЊЕЊЕ  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН број 4/2019 

„Грађевински радови на адаптацији и санацији објекта социјалне заштите  

на кат. парц. број 6757 К.О. Жабари“ 

 

Питање бр. 1 

Kао један од додатних услова за учешће у поступку јавне набавке одређен је и услов у погледу 

кадровског капацитета, а који подразумева да понуђач располаже потребним бројем и 

квалификацијама извршилаца за све време извршења уговора о јавној набавци, за које је доказ за 

носиоце лиценци који нису запослени код понуђача: уговор - фотокопија уговора о делу/уговора о 

обављању привремених и повремених послова или другог уговора о радном ангажовању и одговарајуи 

М образац у складу са законом о раду односно законом о доприносима за обавезно социјално 

осигурање. 

У ситуацији када понуђад као доказ о правном основу ангажовању доставља уговор о делу 

којим је ангажовао одређено лице за извршење послова који се тичу предмета набавке, исти не може у 

понуди доставити М-УНK образаца за то лице, обзиром да се образац М-УНK подноси надлежном 

органу, одговорајућој филијали фонда за ПИО тек након што наведено лице изврши дело за које је 

ангажован уговором о делу, а у року од три дана од дана уплате доприноса. 

Из наведеног разлога, понуђач који доставља уговор о делу не може приликом подношења 

понуде доставтити и М-УНК образац. 

Молимо Вас да у складу са наведеним измените конкурсну докунентацију у погледу доказа 

који је потребно доставити у случају ангажовања лица путем уговора о делу. 

 

ОДГОВОР: Конкурсна документација код доказа кадровског капацитета предвиђа да се за носиоце 

лиценци који нису запослени код понуђача доставе уговори (фотокопија уговора о делу) а што се тиче 

М обрасца, односи се на уговоре о привременим и повременим пословима или другог уговора о радном 

ангажовању јер се и позивамо на Закон о раду односно на Закон о доприносима за обавезно социјално 

осигурање (које подразумева да лице неће поседовати М образац за ту врсту уговора)... 

 

Питање бр. 2 

Да ли могу да се доставе потврде Наручилаца о реализацији закључених уговора са ранијим 

датумом издавања? 

 

ОДГОВОР: Понуђач може да достави потврде Наручиоца о реализацији закључених уговора са 

ранијим датумом издавања, с тим да потврде морају да покрију период за пословни капацитет, 

тј. да је понуђач у претходних шест година од дана објаве Позива на Порталу јавних набавки 

реализовао уговорe а који се односе на извођење грађевинских и грађевинско занатских радова и 

инсталатерских радова (водовод, канализација, електроинсталације, инсталације грејања) на 

реконструкцији, адаптацији, санацији, изградњи и доградњи објеката високоградње (стамбени, 

стамбено-пословни, пословни и јавни објекти). 
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