
 

 

 

 

           ДИРЕКЦИЈА ФОНДА 
          СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ 

           Др Александра Костића 9, 11000 Београд, Србија                         

          Датум 08.11.2018. године 
 

 

 
Одговори на питања у вези са јавном набавком, ЈН 37/2018 – Извођење радова на изградњи 

објекта филијале Нови Сад  
  

 

Питање 1: У додатним условима у погледу кадровског капацитета као доказ за све тражене кадрове 

захтевате М образац и уговор о ангажовању у складу са Законом о раду. 

Напомињемо да Закон о раду предвиђа да се радни однос заснива уговором о раду, а такође предвиђа и 

рад ван радног односа (чланови 199. – 202. Закона о раду), који могу бити засновани на пример уговором 

о делу и уговором о допунском раду. 

Међутим, у случају уговора о допунском раду или уговора о делу постоји МУН образац који се подноси тек 

након извршеног посла према уговору о допунском раду или уговору о делу, а не М образац као код 

закљученог уговора о раду. 

Захтевањем да понуђачи доставе М образац наручилац на посредан начин доводи у неравноправан 

положај понуђаче који би ради учествовања у поступку јавне набавке, од тренутка сазнања за покретање 

поступка јавне набавке ангажовали тражене кадрове у складу са Законом о раду на пример по основу 

уговора о допунском раду или уговора о делу. 

У вези горњих навода постоји пракса Републичке комисије, која се може проверити увидом у Решење бр. 

4-00-582/2016 од 03.06.2016. године, које Вам шаљемо у прилогу. 

 

Одговор 1: Наручилац додатним условом кадровског капацитета није ограничио ангажовање лица само 

на основу уговора о раду, већ је предвидео достављање доказа о било ком облику анагажовања које 

Закон о раду прописује. 

Доказ да је лице ангажовано од стране понуђача, у складу са Законом о раду и Законом о пензијском и 

инвалидском осигурању, представља уговор на основу кога је лице ангажовано (члан 30., 31., 197., 199. и 

202. Закона о раду) и М образац као доказ пријаве на обавезно осигурање (члан 10., 11. и 12. Закона о 

пензијском и инвалидском осигурању). 

Наручилац је дефинисано додатни услов кадровског капацитета на начин да исти мора бити испуњен у 

тренутку подношења понуде, односно није довео у неравноправан полаожај понуђаче из разлога што није 

ограничио у ком тренутку, пре подношења понуде, предметни услов мора бити испуњен. 

Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки је Решењем бр.4-00-582/2016 од 

3.6.2016. године управо потврдила став да правни основ ангажовања кадрова не утиче на квалитет 

извршења предмета јавне набавке, а што је наручилац и применио приликом дефинисања и начина 

доказивања додатног услова кадровског капацитета. 

 

Питање 2: Такође постоји још једна неправилност у конкурсној документацији, а то је навод у погледу 

испуњавања следећег услова: 

„д. Понуђач мора имати лице за безбедност и здравлје на раду и то најмање 1 лице, носиоца уверења о 

положеном испиту за обавлјање послова безбедности и здравлја на раду. 

д. Доказује се доставлјањем: 

- личног уверења Министарства за рад, запошлјавање, борачка и социјална питања; 

- М образаца и уговор о ангажовању у складу са Законом о раду.“ 

 

 

 

 

 

 

ВЛ 



 

 

Према члану 37. Закона о безбедности и здрављу на раду, став 4. „За обављање послова безбедности и 

здравља на раду послодавац може да одреди једног или више од својих запослених или да ангажује 

правно лице, односно предузетника који имају лиценцу (у даљем тексту: лице за безбедност и здравље на 

раду)“, тако да испуњеност захтеваног услова се не може доказивати било којим уговором о ангажовању у 

складу са Законом о раду (као што сте навели у опису доказа), него искључиво путем уговора о раду са 

лицем које поседује тражену лиценцу или уговором о ангажовању правног лица, односно предузетника 

који имају тражену лиценцу. 

Молимо Вас да у складу са горњим наводима измените конкурсну документацију у погледу доказа за 

захтеване кадрове, те да је прилагодите одредбама Закона о раду, Закона о безбедности и здрављу на 

раду и Закона о јавним набавкама. 

 

Одговор 2: У складу са Законом о јавним набавкама понуђач је лице које у поступку јавне набавке 

понуди добра, пружање услуга или извођење радова, а понуду може поднети самостално, са 

подизвођачем или као група понуђача, односно може поднети заједничку понуду. 

Имајући у виду наведено, Наручилац не може прихватити испуњење додатног услова кадровског 

капацитета под тачком 8. д достављањем уговора о ангажовању правног лица или предузетника уколико 

то лице није члан групе понуђача како је то предвиђено конкурсном документацијом (страна 13, III-2 

УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОНУЂАЧ АКО НАСТУПА СА ГРУПОМ ПОНУЂАЧА ИЛИ ИЗВРШЕЊЕ 

НАБАВКЕ ДЕЛИМИЧНО ПОВЕРАВА ПОДИЗВОЂАЧУ), а све у скалду са Законом о јавним набавкама. 

 

 

             Комисија за јавне набавке 

 

                                                                                                               


