
 

Дел.бр. 6692/6 

Датум: 18.01.2016. 

Страна 1 од 1         

Предшколска установа „11. април“, Народних хероја 12 а, 11070 Београд 

011/2603-042, 2603-766, 2692-231 

 
У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 

124/2012, 14/15 и 68/15) Наручилац објављује: 

ПРЕДМЕТ: ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА- oтворени поступак за јавну 
набавку-радови– Изградња објекта архива са припадајућим гаражним простором, 
редни број ЈН: Р 15-01/2 

Дана  15.01.2016. године Наручилац је примио питање за јавну набавку бр.Р 15-01/2 : 

 - У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 

124/12; 14/15 и 68/15), указујемо Вам на неправилности у поступку јавне набавке радова - 

изградња објекта архива са припадајућим гаражним простором. 

Неправилности се састоје у следећем: 

1. Као услов неопходног кадровског капацитета сте навели да понуђач мора да има у 

радном односу на неодређено време укупно 40 запослених радника. Овај услов није у 

складу са ЗЈН и прописима који регулишу радне односе, обзиром да су радни однос на 

неодређено и радни однос на одређено време као и други видови радног ангажовања 

потпуно равноправни. О напред наведеном постоје бројне одлуке Републичке комисије за 

заштиту права којима у којима је одлучено да Наручиоци у поступцима јавних набавки, не 

смеју да захтевају само радни однос на неодређено време као начин испуњења услова 

кадровског капацитета. 

 

ОДГОВОР: 

- . У додатним условима, на страни 6 и 7 конкурсне документације, мења се услов у 

погледу кадровског капацитета па исти сада гласи: 

"4) Да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом - Да понуђач има 

минимум 40 запослених или на други начин ангажованих радника у складу са 

Законом о раду, који ће бити ангажовани за извршење предметне јавне набавке. 

- Као доказ се доставља Фотокопија потврде о поднетој пријави на обавезно 

социјално осигурање - Образац МА или одговоарајући, односно за раднике који 

нису запослени код понуђача, одговарајући уговор о радном ангажовањ 
 

 

 

Одговори на питања чине саставни део конкурсне документације.     

 

                                                            

                                                                           КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ  НАБАВКУ 


