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Предмет: Појашњење - одговор на питање у поступку јавне набавке бр.1.2.29/20 

 

 У току рока за подношење понуда у поступку јавне набавке услуга израде студије о 

економском утицају додатне јавне потрошње у пројекте заштите животне средине у Републици 

Србији бр.1.2.29/20,  за коју су дана 29.06.2020. године, позив за достављање понуда и конкурсна 

документација објављени на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, овом 

наручиоцу је дана 17.07.2020. године, електронском поштом заинтересовано лице доставило 

питање следеће садржине:   

 

ЗAИНТEРEСOВAНO ЛИЦE  

U nastavku Vam dostavljam pitanja u vezi sa postupkom javne nabavke br. 1.2.29/20: 

1.       U vezi sa ispunjenjem jednog od dodatnih uslova u delu 2 – Kadrovski kapacitet, da li je za 

naručioca prihvatljiva opcija angažovanja jednog eksperta – fizičkog lica od strane ponuđača po 

osnovu ugovora o dopunskom radu, u skladu sa čl. 202 Zakona o radu? 

 

2.       U slučaju ugovora o dopunskom radu, da li možete da potvrdite da tada nije neophodno da 

ponuđač dostavi dokumentaciju kojom se dokazuje da poslovi za koje se lice angažuje nisu iz 

delatnosti ponuđača kao poslodavca (pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji i osnivački 

akt)? 

У вези наведеног, а поступајући на основу члана 63. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС бр. 124/2012, 14/15 и број 68/2015) одговарамо како следи:   

  

Одговор бр.1 

 Како је Законом о раду чланом. 202 предвиђено да запослени који ради са пуним 

радним временом код послодавца може да закључи уговор о допунском раду са другим 

послодавцем, а највише до једне трећине пуног радног времена Наручилац потврђује да 

прихвата ангажовање једног експерта – физичког лица од стране понуђача по основу уговора о 

допунском раду, у складу са чл. 202 Закона о раду.  

  У вези са тим, Добављач мора да гарантује да ће ангажовано лице бити доступно у 

време трајања уговора, односно да његово ангажовање по захтеву Наручиоца неће бити 

одбијено због пословних обавеза према послодавцу где има пуно радно време. 

 Такође, током трајања уговора Добављач може да замени наведено ангажовано 

лице с тим да је обавезан да уместо лица које мења, ангажује искључиво лице са  

искуством које је еквивалентно искуству већ ангажованог лица,  односно које је  у складу 

са захтевима Нарчиоца из  конкурсне документације.    

 У вези са напред наведеним, Добављач ће бити дужан  да, без одлагања, у писаној 

форми, обавести Наручиоца о евентуалној промени кадровског капацитета и достави 



доказе о новом ангажованом лицу које испуњава исте додатне услове из предметне јавне 

набавке. 

 Наручилац може током читавог трајања уговора вршити проверу кадровског 

капацитета код Добављача тражењем одговарајућих доказа којима се потврђују да су код 

Добављача ангажована лица која испуњавају услове из предметне конкурсне 

документације. 

 Због свега наведеног, Понуђач је дужан да уз понуду, и достављене доказе који су 

захтевани конукурсном документацијом, достави и Изјаву на меморандуму потписану од 

стране одговорног лица и оверену печатом о прихватању наведених услова, а која ће садржати 

болдовани део овог одговора са пуним именом и презименом ангажованог лица. 

Одговор бр.2 

  Наручилац потврђује да није неопходно да Понуђач достави документацију којом се 

доказује да послови за које се ангажује лице по уговору о допунском раду нису из делатности 

понуђача као послодавца (правилник о унутрашњој организацији и систематизацији и 

оснивачки акт), с обзиром да се наведени правилник према Закону о раду доставља само за 

лица која су ангажована по уговору о делу. 

 

Указујемо свим заинтересованим лицима да се све наведено објављује на Порталу јавних 

набавки и интернет страници Наручиоца. 

  

Захваљујемо се на интересовању и поздрављамо Вас,  

 

 КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 


