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ПИТАЊА (ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНИМ ПОЈАШЊЕЊИМА) ЗАИНТЕРЕСОВАНОГ 

ЛИЦА У ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ВЈН 03/17, КОЈА СУ  ЗАВЕДЕНА  КОД 

НАРУЧИОЦА ПОД БР. УП – 4209/17 ОД 22.08.2017. ГОДИНЕ И ОДГОВОРИ 

НАРУЧИОЦА 

ПИТАЊА- ПРВА ГРУПА (ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНИМ ПОЈАШЊЕЊИМА) 

 

ОДГОВОРИ НАРУЧИОЦА 

1. У Конкурсној документацији у Делу 1. за доказивање пословног капацитета 

предвиђене су референце и достава фотокопија сертификата у складу са 

конкурсном документацијом.  

Са друге стране за технички капацитет у Делу 1 Конкурсне документације на 

страни 21 од 59  предвиђено је да се исти доказује: пописном листом и 

aналитичким картицама основних средстава за механизацију за 2016. годину и 

Уговорима о стицању права својине на средствима (уколико се ради о својини), 

Уговорима о лизингу (уколико се ради о лизингу) и Уговорима о закупу. 
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Уколико су основна средства прибављена у 2017. години доставља се 

aналитичка картица основних средстава и наведени уговори о стицању или 

лизингу или закупу тих средства. 

2. Уговор о делу треба да буде закључен у складу са законом, о чему је дужан да 

води рачуна понуђач, који потписује у Конкурсној документацији Изјаву којом  

под материјалном и кривичном одговорношћу понуђач изјављује да је приликом 

сачињавања ове понуде поштовао обавезе које проистичу из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као 

и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 

понуде. 

3. У Конкурсној документацији је за наведени случај недвосмислено назначено да: 

„У  случају пројектовања за сопствене потребе обрачунава се 2,5 % од 

предрачунске вредности објекта, при чему пројекат мора бити потврђен од 

стране техничке контроле. У случају сопственог инвестирања за доказивање 

вредности изграђених стамбено–пословних објеката даје се предрачунска 

вредност објекта потврђена од стране техничке контроле.“ 

4. У Конкурсној документацији је децидирано наведено да се доказ о радном 

ангажовању доставља за  лица за која су достављене лиценце, потврде и 

уверења, а да се и изводом из појединачне пореске пријаве за месец мај 2017. 

године са прегледом свих запослених доказује број запослених. Дакле није 

потребно дустављати МА обрасце за све радно ангажоване. 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ВЈН 03/17 
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ПИТАЊА- ДРУГА ГРУПА (ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНИМ ПОЈАШЊЕЊИМА) КОЈА 

СУ  ЗАВЕДЕНА  КОД НАРУЧИОЦА ПОД БР. УП – 4209/17 ОД 22.08.2017. 

ГОДИНЕ И ОДГОВОРИ НАРУЧИОЦА 

 

 

ОДГОВОРИ НАРУЧИОЦА 

1. У члану 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015) прописано је: ''Наручилац је дужан да редним бројем означи 

сваку страну конкурсне документације и укупан број страна конкурсне 

документације''. Из ове императивне норме следи да у конкретном случају 

потврда која се даје као референца мора бити издата од стране њеног даваоца на 

прописаном обрасцу из конкурсне документације који садржи ознаку јавне 

набавке као и редни број стране у оквиру исте. Издавање референтне потврде на 

другачији начин не би обезбедило неопходне формалне елементе у складу са 

наведеном одредбом Закона. 

Из свега наведеног следи да се оверене референтне потврде које су на 

обрасцима из претходног поступка нису прихватљиве у овом поступку.  

2. Мишљења смо да је формулација наведена у Конкурсној документацији везано за 

радно ангажовање, целовита и довољно јасна. Наведени елементи се доказују 

достављањем фотокопија лиценци ИКС, потврда о важењу тих лиценци, 

достављањем фотокопија наведених уверења, као и доказа о радном ангажовању 

лица за која су достављене лиценце, потврде и уверења. Доказ о радном 

ангажовању (радни однос, уговор о делу, уговор о привременим и повременим 
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пословима) су пријаве надлежним фондовима на прописаним обрасцима и уговори 

о радном ангажовању.  

 

Иначе  МУН Образац се односи искључиво на исплату доприноса и накнаде 

лицу зангажованом  на основу уговора о делу и представља само посредан доказ 

о постојању пријаве. Са друге стране подсећамо да сагласно Конкурсној 

документацији  и Закону о јавним набавкама понуђач је приликом сачињавања 

ове понуде поштовао обавезе које проистичу из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине. 

 

Сагласно наведеном сваки понуђач је дужан да доставви доказе у погледу 

уговора о делу у нивоу који је сагласан законским могућностима. 

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ВЈН 03/17 

 

 

 


