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У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике 

Србије” бр. 124/12, 14/15 и 68/2015) у поступку јавне набавке радова на реконструкцији 

фасаде објекта у улици Соње Маринковић број 1, шифра: ОП-4/2017, заинтересовано је 

затражило измене конкурсне документације, те Наручилац овим путем достављаи захтеве 

заинтересованог лица и свој одговор. 

 

Захтев: „Поштовани, 

Молимо Вас да у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015) исправите уочене недостатке у конкурсној документацији у вези 

јавне набавке број ОП-4/2017 - Радови на реконструкцији фасаде објекта у улици Соње 

Маринковић број 1. 

1. На страни 7/53 конкурсне документације код кадровског капацитета захтевате следеће: "Да 

понуђач пре објављивања позива за подношење понуда има најмање дванаест запослених лица 

на пословима који су у вези са јавном набавком...". 

Код овог услова као доказ наводите: "Фотокопије одговарајућих М образаца - пријаве на 

обавезносоцијално осигурање, или уговор о раду, уговор о привремено повременим пословима 

или други доказ којим се регулише рад ван радног односа" 

 Обзиром је је кроз доказе јасно да дозвољавате и ангажовање ван радног односа молимо Вас да 

у делу где постављате услов код запослених додате или радно ангажованих у складу са Законом 

о раду. 

2. Рад ван радног односа подразумева и уговор о делу, скрећемо Вам пажњу да се уговор о делу 

закључује за извршење конкретног посла који је предмет уговора. С тога следи да се уговор о 

делу за потребе ове јавне набавке није могао закључити пре објављивања позива за подношење 

понуда. 

Молимо Вас да у овом делу измените конкурсну документацију“ 

 

Одговор: Комисија сматра да је први захтев заинтересованог лица оправдан те ће изменити 

конкурсну документацију, тако што ће у предметном услову бити наведено да тражени кадрови 
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могу бити ангажовани и ван радног односа. Измењена конкурсна документација ће бити 

објављена у најкраћем могућем року, а рок за подношење понуда ће бити продужен. 

Други захтев заинтересованог лица Комисија није сматрала оправданим, јер сматра да 

уговор о делу није примењив као доказ кадровског капацитета. Члан 199. Закона о раду 

прописује: „Послодавац може са одређеним лицем да закључи уговор о делу, ради обављања 

послова који су ван делатности послодавца, а који имају за предмет самосталну израду или 

оправку одређене ствари, самостално извршење одређеног физичког или интелектуалног 

посла.“. Из наведене одредбе произлази да се уговор о делу може закључити само за послове 

који су ван делатности понуђача, те би уговор о делу могао доћи у обзир само ако се понуђач не 

бави делатностима које су предмет поступка јавне набавке, што би дисквалификовало понуђача 

у смислу пословног капацитета. Уколико би се прихватио други захтев за изменом конкурсне 

документације, онако како предлаже заинтересовано лице, потпуно би се обесмислио услов у 

погледу кадровског капацитета што није била интенција законодавца приликом доношења 

Закона о јавним набавкама. 
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