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Предмет: Одговор на питања у отвореном поступку са закључењем оквирног споразума са 

поновним отварањем конкуренције за јавну набавку услуга, обликовану у 28 партија:  
Услуге текућег одржавања објеката Министарства унутрашњих послова 

ЈН број 35/20 
 

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/2015 и 
68/2015), достављамо питања понуђача на конкурсну документацију у отвореном поступку са 
закључењем оквирног споразума са поновним отварањем конкуренције за јавну набавку услуга, 
обликовану у 28 партија: Услуге текућег одржавања објеката Министарства унутрашњих послова ЈН 
број 35/20 
 
ПИТАЊЕ 1.: ,,У оквиру конкурсне документације за кадровски капацитет тражили сте запослене 
или ангажоване инжењере. Као доказ доставља се М образац или други доказ о ангажовању (уговор о 
привременим пословима или уговор о делу и сл.). 
Да ли лице са лиценцом може бити ангажовано по уговору о допунском раду? С обзиром да је 
уговор о допунском раду прописан у члану 202. Закона о раду.“ 
ОДГОВОР: С обзиром да је конкурсном документацијом предвиђено да Понуђач за кадровски 
капацитет може да достави други доказ о ангажовању (неоверена копија уговора о обављању 
привремених и повремених послова, уговора о делу и сл.) односно други одговарајући доказ који је 
закључен у складу са Законом о раду („Сл. гласник РС“ бр. 24/20005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење), неспорно је да се тажено 
може доказати и уговором о допунском раду за ангажовање лица са личном лиценцом издатом у 
складу са Законом о планирању и изградњи. 
 
 
ПИТАЊЕ 2.: ,,У условима конкурсне документације који се односе на пословни капацитет 
понуђача за партију 28, тражи се да понуђачи доставе копију Акта о процени ризика. Обзиром да је 
то веома обиман документ, да ли је прихватљиво да се Акт о процени ризика достави у електронском 
облику на CD-у или USB-у?.“ 
ОДГОВОР: Понуђач је дужан да достави фотокопију Акта о процени ризика који је потписан на 
свим предвиђеним местима, у складу са важећим законским одредбама, као што је предвиђено у 
конкурсној документацији. Уколико понуду подноси група понуђача довољно је да само један члан 
групе има усвојен Акт од процени ризика и да достави фотокопију истог. Уколико понуђач подноси 
понуду са подизвођачем у обавези је да достави и фотокопију његовог Акта о процени ризика. 
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