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На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени  гласник 

Републике Србије'' бр. 124/12, бр. 14/2015 и бр. 68/2015), 

 

 

V  ПИТАЊЕ И ОДГОВОР У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ 

НАБАВКУ РАДОВА, ЈН П 20/16 

 

 

Поводом достављеног захтева за додатним информацијама или појашњењима 

конкурсне документације у вези ЈН П 20/16, од дана 06.03.2017. године, објављујемо 

одговоре на наведена питање.  

 

Питање 1: 

На страни 11/136 конкурсне документације као доказ за кадровски капацитет под 

тачком в) захтевате следеће - доказ о радном ангажовању: за носиоце лиценци који 

нису запослени код понуђача: уговор - фотокопиија уговора о делу/ уговора о 

обављању привремених и повремених послова или другог уговора о радном 

ангажовању и одговарајући М образац у скалду са Закономо раду, односно Законом о 

доприносима на обавезно социјално осигурање. 

 

За лица ангажована уговором о делу одговарајући образац је МУН образац, међутим 

могуће га је добити тек по исплати накнаде за претходни месец. Из тога произилази да 

у моменту отварања понуда за лица ангажована уговором о делу није могуће доставити 

одговарајући М образац (односно МУН образац). 

 

Да ли ће те као доказ о испуњености кадровског капацитета за лица ангажована 

уговором о делу прихватити фотокопију уговора о делу без одговарајућег М обрасца 

(односно МУН обрасца) јер исти није могуће доставити у понуди? 

Одговор 1: 

Конкурсном документацијом је дефинисано да се доставља одоговарајући М образац у 

складу са законом о раду односно законом о доприносима за обавезно социјално 

осигурање. Како се за лица ангажована уговором о делу М образац (МУН) добија тек 

по исплати накнаде за претходни месец, у складу са законом о доприносима за обавезно 

социјално осигурање, доставља се само фотокопија уговора о делу.  



  

Питање 2: 

Да ли ће се понуда потенцијалног понуђача категорисати као прихватљива уколико Вам 

доставимо потврде предходних Наручилаца о изведеним радовима (на 

образцу конкурсне документације), али не и фотокопије Уговора, пошто са предходним 

наручиоцима имамо потписане Уговоре о поверљивости, у којима је изричито наведено 

да се Уговори не могу достављати трећој страни на увид? 

Одговор 2: 

- Закон о јавним набавкама је дефинисао одредбе које се односе на заштиту података, 

документацију и евидентирање поступка у члану 14. 

 

Наручилац је дужан да: 

 

1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у 

складу са законом, понуђач означио у понуди; 

 

2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података 

добијених у понуди; 

 

3) чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца 

пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, 

односно пријава. 

 

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други 

подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање 

понуде. 

Сваки поверљив документа је означен као такав (на њему је назначено врста и степен 

поверљивости) и свако треће лице, у овом случају Наручилац, мора поступати у складу 

са законом којим се уређује тајност података. 

Понуђачи су у обавези да уз понуду доставе фотокопије Уговора о изведеним 

радовима. 

Питање 3: 

Да ли ће се понуда потенцијалног понуђача категорисати као прихватљива уколико Вам 

доставимо потврде предходних Наручилаца о изведеним радовима (на 

образцу конкурсне документације), али не и окончане ситуације, пошто наша 

Компанија изводи грађевинско-занатске радове кроз Уговоре о одржавању објеката, где 

се радови изводе 12 месеци годишње, без паузе, и где се због таквог начина извођења 

радова не издаје окончана ситуација, већ само фактуре? 

Одговор 3: 

Уколико потенцијални понуђачи не поседују окончане ситуације због начина извођења 

радова, достављају финансијки документ који поседују у складу са начином пословања 

Компаније за коју раде.  

 

 

Комисија за јавну набавку 


