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 На основу члана 63 Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012, 

14/2015, 68/2015) Комисија за јавну набавку у поступку 02/18 објављује појашњења 

конкурсне документације- одговор на постављено питање/питања заинтересованог лица: 

 
Питање : (постављено mail-om 30.01.18.) 
 

- U konkursnoj dokumentaciji, Uslovi za učešće u postupku javne nabavke iz čl. 75. i 76. Zakona 

i uputstvo za dokazivanje njihove ispunjenosti, na strani 11/58, kao dokaz o ispunjavanju uslova u 

pogledu zahetvanog kadrovskog kapaciteta navodite sledeće: 

"...dokazuje prilaganjem kopija dokaza o pravnom osnovu angažovanja: za lica u radnom odnosu 

(određeno i/ili neodređeno vreme) fotokopija odgovarajućeg M obrasca i ugovor o radu; za lica 

van radnog odnosa ugovor o obavlјanju privremenih ili povremenih poslova i odgovarajući M 

obrazac, odnosno ugovor o delu i M-UNK obrazac." 

Skrećemo vam pažnju da u situaciji kada ponuđač kao dokaz o pravnom osnovu angažovanja 

dostavlja ugovor o delu kojim je angažovao određeno lice za izvršenje poslova koji se tiču 

predmeta nabavke, isti ne može u ponudi da dostavi i M-UNK obrazac za to lice, obzirom da se 

obrazac M-UNK podnosi nadležnom organu odnosno odgovarajućoj filijali Fonda za PIO tek 

nakon što poslenik izvrši delo za koje je angažovan ugovorom o delu, a u roku od tri dana od 

dana uplate doprinosa. 

Iz navedenog razloga, ponuđač koji dostavlja ugovor o delu ne može prilikom podnošenja ponude 

dostaviti i M-UNK obrazac. 

Molimo vas da u skladu sa navedenim prilagodite konkursnu dokumentaciju u pogledu dokaza 

koji je potrebno dostaviti o angažovanju putem ugovora o delu, kako bi ponuđači mogli da 

pripreme prihvatljivu ponudu. 

  

- U predmeru radova na strani 43/58, u poziciji 2.1 nije navedena količina i jedinica mere. 

Molimo vas da navedete količinu i jedinicu mere za navedenu poziciju.  

- U predmeru radova na strani 49/58, u poziciji 5.3 takođe nije navedena količina i jedinica mere. 

Molimo vas da navedete količinu i jedinicu mere za navedenu poziciju. 
 
Одговор: 
 

 Наручилац исправља грешку и објављује измену конкурсне документације. 
 
 
 

Председник Комисије: 
Виолета Јевђић, с.р. 


