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ПИТАЊE ЗАИНТЕРЕСОВАНОГ ЛИЦА ЗАВЕДЕНO КОД НАРУЧИОЦА 

ГРАЂЕВИНСКЕ ДИРЕКЦИЈЕ СРБИЈЕ д.о.о, БЕОГРАД,  

ПОД БР. УП – 4018/19 од 08.10.2019. ГОДИНЕ И ОДГОВОР 

У ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ВЈН 04/19 

 

ПИТАЊЕ 
 
 
 

 
 

ОДГОВОР 
 

1.  У оквиру 2) 4.4 Доказивање кадровског капацитета Дела 1 Конкурсне 
документације за јавну набавку ВЈН 04/19 стоји да се тражени кадровски 
капацитет доказује: 

„ - Фотокопијама важећих лиценци/решења ИКС и МУП-а 
- Фотокопијама Потврда о важењу лиценци ИКС 
- Доказима о радном ангажовању лица за која су достављене лиценце 
(пријаве надлежном фонду и уговори о радном ангажовању у складу са 
законом којим се уређују радни односи) 
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- Изводом из појединачне пореске пријаве за месец јули 2019. године са 
прегледом свих запослених као доказ о броју радно ангажованих, као и 
достављањем Уговора о радном ангажовању за лица која нису 
евидентирана у наведеној појединачној пореској пријави.“ 

Понуђач може доставити уговоре о радном ангажовању у свему у складу са 

Законом о раду. Конкретно, Понуђач може доставити Уговор о привременим и 

повременим пословима, а Уговор о делу сагласно Закону о раду, односно ради 

обављања послова који су ван његовог делокруга.  

Члан 199. Закона о раду („Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 

75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење): 

„Послодавац може са одређеним лицем да закључи уговор о делу, ради 

обављања послова који су ван делокруга послодавца.“ 

Уколико Понуђач има потребу да за послове који су ван делатности Понуђача 
ангажује неко лице на основу Уговора о делу дужан је да поступа у складу са 
Законом о раду.   

2.  У оквиру 2) 2.4 Кадровски капацитет Дела 1 Конкурсне документације за јавну 
набавку ВЈН 04/19 као један од додатних услова у погледу траженог кадровског 
капацитета наведено је и услов да Понуђач поседује: 

„минимум једно лице које је као руководилац пројекта и/или одговорни 

извођач радова руководило извођењем радове на изградњи стамбених 

и/или стамбено–пословних објеката и/или пословних и јавних објеката 

високоградње /школе, хотели, болнице, домови ученика, домови 

студената, домови старих лица и управне зграде/ минималне бруто 

површине од 25.000 м2..“ 

Услов из претходног става Понуђач доказује доставом: 

- Потврде Инвеститора (Наручиоца) - Образац 2) 4.4.2 Образац потврде о 

ангажовању руководиоца пројекта и/или одговорног извођача Дела 1 

Конкурсне документације за јавну набавку ВЈН 04/19 

и 

- Изјавом Понуђача - 2) 4.4.3 Изјава о расположивости лица које ће бити 

именовано за руководиоца пројекта и/или одговорног извођача радова 

Дела 1 Конкурсне документације за јавну набавку ВЈН 04/19 

Докази се могу доставити за један или више објеката.  

Изјаву 2) 4.4.3 Изјава о расположивости лица које ће бити именовано за 

руководиоца пројекта и/или одговорног извођача радова (страна 24 Дела 1 

Конкурсне документације за јавну набавку ВЈН 04/19) Понуђач доставља за лице 

за које је доставио тражене доказе – Потврду/Потврде Наручиоца/Наручилаца 

(сагласно обрасцу: 2) 4.4.2 Образац потврде о ангажовању руководиоца пројекта 

и/или одговорног извођача датом у Делу 1 Конкурсне документације за јавну 

набавку ВЈН 04/19).    

3. Уколико Понуђач понуду подноси самостално Изјаву: 2) 4.3.3 Изјава о 

расположивости машина и постројења у периоду доспелости за 
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ангажовање потписује Понуђач. Уколико се ради о закупу поред Понуђача изјаву 

потписује и Закуподавац. 

 Уколико понуду подноси Група понуђача Изјаву: 2) 4.3.3 Изјава о 

расположивости машина и постројења у периоду доспелости за 

ангажовање обавезно потписује Носилац посла (члан Групе понуђача који је 

Споразумом одређен за подношење понуде и заступање Групе понуђача пред 

Наручиоцем). Уколико је неки од услова  у погледу техничког капацитета испуњен 

преко неког од Чланова групе понуђача изјаву потписује и тај Члан групе 

понуђача. Уколико се ради о закупу изјаву потписује и Закуподавац.  

У напомени изјаве 2) 4.3.3 Изјава о расположивости машина и постројења 

у периоду доспелости за ангажовање стоји да се иста може копирати. 

Изјава о расположивости машина и постројења у периоду доспелости за 

ангажовање доставља се за машине и постројења и период њиховог планираног 

ангажовања датог у оквиру Прелиминарног динамичког плана извршења 

уговореног посла и ангажовања радне снаге, машина и постројења који 

Понуђач, сагласно условима Конкурсне документације за јавну набавку ВЈН 

04/19, доставља уз Понуду. 

 

KОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ВЈН 04/19 

 


