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ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊЕ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ УСЛУГЕ – ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ У ПОСЛОВНИМ ОБЈЕКТИМА 

РЕПУБЛИЧКОГ ГЕОДЕТСКОГ ЗАВОДА (ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 05/2018),  ОД  

29.06.2018.ГОДИНЕ (ПОЈАШЊЕЊЕ БРОЈ 3) 

 

 

Потенцијални Понуђач је поставио следећe питањe, у коме тражи додатне информације у 

предметном поступку: 

 

Питање: 

 

     У доказима за кадровски капацитет, наводите обавезу достављања, између осталог "Понуђачи 

који су извршили пријаву запослених електронским путем, доставиће Потврду о поднетој 

пријави, промени и одјави на обавезно социјално осигурање, која представља доказ да је пријава 

предата и примљена у јединствену базу Централног регистра;".  

 

Наше питање гласи: Да ли је довољно доставити последњу промену (образац МA) за запослене-

ангажоване, који чине кадровски капацитет понуђача, што чини довољан доказ извршене пријаве 

на обавезно осигурање?  
 

Одговор:  

 

У конкурсној документацији, на странама 16/61 и 17/61, Наручилац је прецизно навео како се 

доказује кадровски капацитет:  

 

„Сматра се да понуђач располаже неопходним кадровским капацитетом уколико пре отварања 

понуда има у радном односу (неодређено, одређено време), или по основу уговора о 

привременим и повременим пословима, односно другим уговорима у складу са Законом о раду 

запослених или ангажованих лица који су квалификовани за пружање услуге који су предмет 

набавке, и то: - хигијеничара – минимум: 226; а радника оспособљених за послове рада на висини 

- минимум 5. 

Начин доказивања: 

Попуњен, потписан и печатом оверен Oбразац 12 Кaдровски капацитет, тј. списак и 

квалификациона структура радника, у радном односу, који су квалификовани за пружање услуга 

које су предмет јавне набавке, и то: 

- хигијеничара – минимум 226; 

- радника оспособљених за послове рада на висинама – минимум 5.           

Уз наведени списак радника, као доказе треба доставити: 

-фотокопије обрасца М-А, М-3А или неког другог одговарајућег обрасца из кога се види да је 

радник пријављен на пензионо осигурање (за сваког радника појединачно).  

- Понуђачи који су извршили пријаву запослених електронским путем, доставиће Потврду 

о поднетој пријави, промени и одјави на обавезно социјално осигурање, која представља 

доказ да је пријава предата и примљена у јединствену базу Централног регистра; 

- Уверење из Централног регистра обавезног социјалног осигурања за понуђени кадровски 

капацитет (обележити наведена лица) 

- фотокoпију овереног обрасцa од стране Пореске управе ППП – ПД (Појединачна пореска 

пријава о обрачунатим порезима и доприносима) за месец април 2018. године  из ког је видљиво 

да су за запослена или ангажована лица наведена у Обрасцу 12 конкурсне документације 

обрачунати порези и  доприноси, с тим да за лица која су закључила уговор о раду почев од 

01.05.2018. године или су ангажована почев од 01.05.2018. године, није потребно доставити 

ППП–ПД образац.  

Уколико се пореска пријава за раднике доставља електронским путем доставља се попуњен 

Образац ППД ПД, који не мора да буде оверен од стране Пореске управе. 

- изјава о извршеној обуци хигијеничара на основу Закона о безбедности на раду; 

- за оспособљеност за рад на висини – фотокопије образаца О2 и О6, који су попуњени у складу 

са Правилником о евиденцијама у области безбедности и здравља на раду ("Службени гласник 

Републике Србије", бр. 62/2007). 
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Наручилац задржава право да приликом стручне оцене понуда и пре потписивања уговора 

затражи од понуђача на увид Образац ППП-ПД за све раднике наведене у понуди.“ 

 

У складу са наведеним, потребно је да Понуђачи доставе Потврду о активној пријави и 

последњој промени (обрасци МА) за запослене – ангажоване који чине кадровски 

капацитет Понуђача. 

 

 

 

                                                                             КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 


