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Број: 5.2.25393                                                              

Дана: 10.10.2016.                                                             

                                                                                    

 

Предмет: Додатна појашњења на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама  у 

вези са I фазом квалификационог поступка - извођење радова у области водопривреде 

и то радови грађења, реконструкције, адаптације и санације мреже и објеката 

водовода и канализације на подручју Града Новог Сада, ЈН број 32/13-С за коју је 

Позив за подношење пријава објављен на Порталу јавних набавки дана 22.11.2013. 

године, а Одлука о признавању квалификације донета дана 04.04.2014. године као и 

Одлука о признавању квалификација и ажурирању листе кандидата која је донета 

24.11.2014.године. 

 

Дана 06.10.2016. у 15,42 часова потенцијални подносилац пријаве је упутио путем 

електронске поште питања везану за предметну јавну набавку. Наручилац је дана 

07.10.2016. у 07,52 часова електронским путем потврдио пријем молбе – појашњења. 

 

 

ПИТАЊЕ бр. 1: 

 

На страни 12/32 конкурсне документације сте као доказ финансијског капацитета 

тражили Потврду НБС да подносилац пријаве није био у блокади нити један дан у 

наведеном периоду од последње три календарске године. У складу са законом о јавним 

набавкама члан 79. понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на 

интернет страницама надлежних органа, да ли ћете уместо потврде НБС признати 

навођење интернет странице НБС на којој се налазе тражени подаци? 

 

ПИТАЊЕ бр. 2: 

 

На страни 14/32 конкурсне документације сте за тражени кадровски капацитет навели да 

подносилац пријаве треба да има у радном односу или на други начин ангажовано ( 

уговор о делу или уговор о привремено – повременим пословима) најмање 100 

запослених. На истој страни пише: „Сва наведена лица морају бити запослена или 

ангажована по уговору код подносиоца пријаве на неодређено време или код учесника у 

заједничкој пријави“, што се коси са претходно наведеним да лице може бити 

ангажовано на основу уговора о делу и уговора о привремено - повременим пословима. 

Молимо Вас да појасните да ли лице може бити ангажовано на основу уговора о делу и 

уговора о привремено – повременим пословима, или мора бити у радном односу на 

неодређено време? 

 

Сходно одредбама члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 

124/2012 ), Наручилац у законском року доставља одговор подносиоцу пријаве писменим 

путем, а исти ће објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници. 
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ОДГОВОР  бр. 1: 

 

Наручилац неће одбити пријаву као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 

конкурсном документацијом, ако подносилац пријаве наведе у пријави интернет 

страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

 

ОДГОВОР  бр. 2: 

 

Подносилац пријаве треба да има у радном односу или на други начин радно ангажовано 

(уговору о делу или уговору о  привремено – повременим пословима) најмање 100 

запослених.  

Наручилац је услед техничке грешке у конкурсној документацији на страни 14/32 навео 

да сва наведена лица морају бити запослена или ангажована по уговору код подносиоца 

пријаве на неодређено време или код учесника у заједничкој пријави што се сматра 

неприхватљивим. 

 

 

 

С поштовањем, 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 32/13-С       

 

Доставити: 

- Наслову 

- Служби „Јавних набавки“ 

- Архиви                            

                                                                                          


