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На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 

14/15 и 68/15), комисија за јавну набавку број 404-175 објављује следеће  

 

ТРЕЋЕ ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

јавна набавке услуга - Израда ПДР Бањско – туристичког комплекса „Николичево“, 

редни број набавке 404 – 175 

 

Заинтересовано лице у предметном поступку јавне набавке се обратило наручиоцу 

са захтевом за појашњење конкурсне документације следећим питањем:   

„На страни 12/36 у тачки 4) Кадровски капацитет дајете упутство о начину 

доказивања додатних услова. Како сте навели смо начин да се као доказ о 

запосленом доставља извод из ППП ПД пријаве за месец који претходи месецу објаве 

позива за подношење понуда или каснији, питања која се отварају су следећа: 

1. Како је ЈН оглашена у мају месецу те с тога до истека времена за подношење 
ППП ПД пријава за април месец има још 15 - так дана, последња пријава коју 
поседујемо је пријава из априла месеца која се односи на мартовску исплату 
зарада. Ви у конкурсној документацији наводите за месец који претходи 
месецу објаве позива за подношење понуда или каснији, молим вас за 
појашњење шта подразумевате под каснији? Да ли то значи да прихватате 
априлске ППП ПД пријаве, једине које је послодавац имао законску обавезу да 
изврши до овог тренутка? 

2. У истом поглављу наводите начин како се доказује радни однос само за 
запослене у привредном друштву (за неодређене и одређене време), без 
навођења како се доказује и за остале облике радног ангажовања који су 
дефинисани Законом о раду, као што је Уговор о привременим и повременим 
пословима, Уговор о додатном радном ангажовању и сл.  

С тога вас молим да овај део КД допуните и усагласите са законским прописима.  

Појашњење: 

Комисија за јавну набавку поново наводи да се испуњеност свих услова у 

предметном поступку јавне набавке (обавезних и додатних) доказује сходно 

упутству које је дато на страни 10 конкурсне документације које гласи: 



„Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке 

наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4. и 

додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у 

табеларном приказу додатних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4, у складу са чл. 77. 

ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. ове конкурсне 

документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 

потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 

1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном 

документацијом.  

Такође, наведено је и да: 

„Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача, 

чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености 

услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или 

појединих доказа о испуњености услова. Ако понуђач у остављеном, примереном 

року који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће 

његову понуду одбити као неприхватљиву.“ 

Уколико наручилац буде захтевао доставњање копија доказа о испуњености услова 

за учешће у поступку јавне набавке понуђач може доставити неки од доказа – 

образаца који су наведени у КД или, како је наведено у цитираном делу КД, „другог 

одговарајућег обрасца којим на несумњив начин доказује услов.“ С тим у вези, за 

лица ангажована по уговору о привременим и повременим пословима, доставиће 

уговор о обављању привремених и повремених послова, за допунски рад, уговор о 

допунском раду.  

Што се тиче питања везаног за ППП ПД, понуђач ће доставити ону пријаву коју је у 

складу са прописима у обавези да има у тренутку провере од стране наручиоца. 

Каснија пријава се односи на послодавце који зараде исплаћују у два дела и 

аконтативно.  

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  

број 404-175 

 


