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ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 03/18 

РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА ЗА НАБАВКУ РАДОВА НА 

ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ МОКРИХ ЧВОРОВА 

 

ПИТАЊЕ: 

  

Дa ли понуђач може да докаже кадровски капацитет за лица која су ангажована 

Уговором о делу на основу члана 199. ЗАКОНА О РАДУ ("Сл. гласник РС", бр. 

24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС и 113/2017), 

достављањем само Уговора о делу , за лица која су ангажована на тај начин ? 

 

Напомињемо да ће се за лица која оставарују уговорену накнаду (члан 6. став 1. 

тачка 17.   ЗАКОНА О ДОПРИНОСИМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО 

ОСИГУРАЊЕ), доприноси обрачунати, обуставити и уплатити приликом исплате 

уговорене наканаде, а све у складу са чланом 57. ЗАКОНА О ДОПРИНОСИМА ЗА 

ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ  ("Сл. гласник РС", бр. 84/2004, 61/2005, 

62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 - усклађени дин. изн., 8/2013 - усклађени 

дин. изн., 47/2013, 108/2013, 6/2014 - усклађени дин. изн., 57/2014, 68/2014 - др. 

закон, 5/2015 - усклађени дин. изн., 112/2015, 5/2016 - усклађени дин. изн., 7/2017 - 

усклађени дин. изн., 113/2017 и 7/2018 - усклађени дин. изн.). Такође, да je из 

праксе Републичке комисије Уговор о делу одговарајући доказ за доказивање 

кадровско капацитете. ЗАКОНОМ О ДОПРИНОСИМА ЗА ОБАВЕЗНО 

СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ  предвиђено је да се за лица која су ангажована 

уговором о делу доприноси уплате тек након извршеног посла, због чега ниједан 

понуђач није у могућности да вам достави захтевани Образац пореске пријаве , јер 

као што смо и навели за њих се допринос плаћа касније. На основу наведеног 

дужни сте да избаците доказ пријаве за Уговор о делу  , јер овако постављен услов 

апсолутно ограничава понуђаче и није у складу са горе поменутим законом. 

 

На основу свега наведеног молимо Вас да избаците захтевани доказ у виду 

"и одговарајући М обрасци за сва радно ангажована лица", односно да измените 

захтевани доказ  за додатни услов "кадровски капацитет" на страни 10/56 измењене 

конк. документације, тако што ћете навести да су понуђачи дужни да доставе и 

одговарајући М образац за лица која су у радном односу или ангажована уговором 

о обављању привременом - повремених послова, док ако су лица ангажована 

уговором о делу понуђач није дужан да достави М - образац, а све у складу 
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са законом о доприносима за обавезно социјално осигурање, јер исти ангажује 

радника за тај одређени посао.  

 

Подсећамо Вас, да сте на основу Закона о јавним набавкама дужни да обезбедите 

једнакост и равноправност свим понуђачима, односмо да исте не дискриминишете 

или да одређене фаворизујете. 

 

Молимо вас да у складу са чланом 20. Закона о јавним набавкама потврдите пријем 

мејла и одговор објавите на порталу.  

 

ОДГОВОР: 

 

Наручилац ће прихватити сугестију заинтересованог лица и извршити измену 

Конкурсне документације у наведеном делу. 

 

Комисија за јавну набавку 03/18 

 

 

   

     

 

  

  

 

 

  

 


