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ПРЕДМЕТ: Питања и одговори у вези са припремањем понуда за јавну набавку радова на изградњи  

                     секундарне мреже фекалне канализације у Новом Бечеју „Шушањски слив“,  

                     ЈН број IV 04-404-34/2017 

 

Комисија Наручиоца образована за спровођење отвореног поступка јавне набавке радова на 

изградњи секундарне мреже фекалне канализације у Новом Бечеју „Шушањски слив“, ЈН број IV 04-

404-34/2017,  је дана 12.01.2018. године примила захтев заинтересованог лица - потенцијалног 

понуђача за додатним информацијама или појашњењима предметне Конкурсне документације - 

питањима, те у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама, и даје одговоре на 

постављена питања: 

 

Питање бр. 1: 

У делу конкурсне документације који се односи на минимални кадровски капацитет захтева се да 

понуђач има минимално 2 возача “Ц” категорије. Да ли ће понуђач испунити захтев уколико 

приложи уговор о раду запосленог на радном месту Руковалац грађевинске механизације и возач 

теретних возила, с обзиром да је такво радно место предвиђено систематизацијом понуђача?  Да ли 

ће понуђач испунити захтев уколико приложи пријаву на обавезно социјално осигурање са 

наведеним радним местом  Руковалац једноставних грађевинских машина с обзиром да Одлуком о 

јединственом кодексу шифара за уношење и шифрирање података у евиденцијама у области рада 

није предвиђена јединствена шифра за радно место Руковалац грађевинске механизације и возач 

теретних возила? 

Одговор:  
Уколико понуђач испуњеност услова за учешће у поступку предметне јавне набавке радова у 

погледу кадровског капацитета, да понуђач има минимално 2 возача “Ц” категорије, за доказ о томе 

достави фотокопију уговора о раду и МА образац, односно уговор о радном ангажовању за лице 

распоређено на радном месту Руковалац грађевинске механизације и возач теретних возила, које 

истовремено поседује дозволу “Ц” категорију и које ће бити ангажовано у периоду не краћем од 

понуђеног рока за извођење радова, као и пријаву на обавезно социјално осигурање са наведеним 

радним местом  (Руковалац једноставних грађевинских машина), Комисија Наручиоца ће такав доказ 

уважити. 

 

Питање бр. 2: 

У делу конкурсне документације који се односи на минимални кадровски капацитет захтева се да 

понуђач за запослена лица достави М образац и фотокопије уговора у раду по неком од основа у 

складу са Законом о раду у којем ће бити наведен минимални рок ангажовања лица који не може 

бити краћи од уговореног рока. Да ли можемо приложити доказе за запослене којима уговор важи до 

31.03.2018. уз изјаву понуђача да ће продужити уговоре о раду најмање на период до извршења 

уговора о јавној набавци, имајући у виду да се не зна тачан почетак извођења радова, као ни тачан 

датум окончања радова? 

 



 

Одговор:  

Уколико понуђач са запосленима има закључене уговоре о раду или уговоре о радном ангажовању за 

период који је краћи од уговореног рока за реализацију предметне набавке, тада ће понуђач бити у 

обавези да најкасније седам дана пре истека рока важења наведеног уговора, Наручиоцу достави 

нови уговор о раду или уговор о радном ангажовању, као и нови МА образац пријаве на обавезно 

социјално осигурање, са роком важења најмање до истека закљученог уговора о јавној набавци, 

односно који ће важити за све време трајања уговора о јавној набавци радова на изградњи 

секундарне мреже фекалне канализације у Новом Бечеју „Шушањски слив“.  

У том случају, понуђач ће заједно са понудом поднети и Изјаву на свом меморандуму, дату под 

пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да ће уговоре о раду или уговоре о радном 

ангажовању са краћим периодом важења, продужити најмање на период до извршења уговора о 

предметној јавној набавци. 

 

 

Наведена питања и одговоре у вези са припремањем понуда за јавну набавку радова на изградњи  

секундарне мреже фекалне канализације у Новом Бечеју „Шушањски слив“, ЈН број IV 04-404-

34/2017, Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева, објавити на Порталу ЈН и 

интернет страници Наручиоца. 

 

  

 
                              КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

         образована решењем 

                            број  IV 04-404-34/2017 
 


