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Питање и одговори 

На основу чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС“, бр. 124/12, 

14/15 и 68/15), а у вези захтева заинтересованих лица, постављеног путем електронске 

поште, а заведено код Наручиоца под бр. 400-546/19 од 14.02.2019.год.,  за јавну набавку 

услуге, ЈН бр. 8/2019, Комисија за јавну набавку  објављује питања и одговоре на 

постављена питања: 

Затев  за појашњењима: 

Након увида у Ваше одговоре које сте објавили 13.02.2019. године на ПЈН требају нам још 

нека појашњења. 

 

1. Пдф који сте окачили опет не може да се отвори, јер морате да га окачите како додатни 

документ на ПЈН или исти да доставите мејлом или да оставите мејл преко кога понуђачи 

могу исти захтевати и са ког ће им бити прослеђен, те како можемо добити предметни пдф 

фајл? 

 

2. Мислим да се нисмо баш најасније разумели око трећег питања и одговора , ми нисмо 

нити предложили нити дали предлог да се услов мења, већ да ли као доказ да располажемо 

додатним кадровским условом можемо доставити доказе и документа који ће бити у 

потпуности у складу са Законом о раду ? Уколико не можемо да доставимо Уговор о делу, 

на тај начин правите дискриминацију, јер Уговор о делу је предвиђен Закон о раду као 

један од видова радног ангажовања, такође у складу са Законом је да лица морају бити 

пријављена најкасније до тренутка ступања на рад. Уговори о делу се праве за одређени 

посао, те се због тога та лица пријављују пре ступања на рад ,нема законске обавезе да се 

пријаве месец или два унапред, те не можете ни тражити М образац за та лица, због чега 

смо Вас питали да ли можемо доставити Изјаву? Молим Вас да још једном размотрите 

наше питање, јер очигледно нисте да ли одговор на оно шта смо Вас питали. Напомињем 

да  нисмо предлагали никакву промену људства у предметном питању. 

 

 Појашњења: 

 

1. Имајући у виду да сте се обратили да не мoжете да отворите инсертован ПДФ 

документ у конкурсној документацији иако је наручилац више пута проверавао са 

разних рачунара и овом документу приступао без проблема, а у циљу да се 

обезбеди једнак третман свим заинтерсованим лицима, наручилац обавештава да 

документ у ПДФ формату ( који је инсертован у Конкурсној документацији на 

страни 5/28) можете преузети са следећег линка: 



http://vrnjackabanja.gov.rs/images/clanak/1274/dokumenta/plan-raspreda-letnjih-

basti.pdf 

Како је документ садржан у конкурсној документацији и доступан свима, од 

момента када је конкурсна документација и објављена на Порталу и сајту општине, 

навођење линка због  названих техничких потешкоћа које је навело заитересовaно 

лице из  наручиоцу непознатих разлога, ово се не сматра изменом нити допуном 

конкурсне документације, нашта се заинтересована лица посебно упозоравају.  

1. Додатни услов који се односи на кадровски капацитет  „да у моменту подношења 

понуде понуђач има у радном односу (одређено и/или неодређено време) или по 
другом основу, радно ангажовано,  5 (пет) или више запослених лица", означава 

било који основ радног ангажовања које омогућава да се изврши предметна услуга, 

достављањем одговарајућег доказа за тај основ ангажовања.   

Наручилац не улази у пословну политику понуђача који основ радног ангажовања 

је  изабрао, али захтева да  понуђач има на располагању потребно људство,  које је 

наручилац проценио обимом од 5 радно ангажованих лица,  што се доказује  у 

моменту подношења понуде.  

Ово из разлога што се оцена понуда врши у формалном поступку, а доказивање 

услова је један од начина којим понуђачи доказују своју пословну способност у 

моменту подношења понуде.  На овај начин наручилац смањује ризик да понуђачи 

подносе понуде, а да у тренутку закључења уговора  немају пословну способност 

да изврше услугу која се уговара а била је  предмет набавке. 

 Одговори постају  саставни део конкурсне документације. 

        Комисија за јавну набавку 

 


