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                На основу члана 63.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“број 124/2012, 

14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку образована Решењем Председника општине Ириг  

број 01-404-47/2019 од  25.11.2019.године- „Извођење радова на енергетској санацији и адаптацији 

зграде за основно образовање и културу у Шатринцима“ сачинила је  

 

                                                       ПОЈАШЊЕЊЕ   

КОНКУРСНЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА  НА  ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ И 

АДАПТАЦИЈИ ЗГРАДЕ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И КУЛТУРУ У ШАТРИНЦИМА   

БР.ЈН 01-404-47/2019 

 

 

              Дана  06.01.2019.године  примили смо мејлом  допис којим се траже додатне 

информације/појашњење у вези Конкурсне документације - „Извођење радова на енергетској 

санацији и адаптацији зграде за основно образовање и културу у Шатринцима“  у оквиру којих су  

постављена следећа питања: 

 

 Питање 1.  „ везано за Образац 8. из конкурсне документације, који предвиђа искључиво 

референцу (потврду) на Обрасцу 9. из конкурсне документације, тј. да "Ставка у обрасцу 

референтне листе за коју није достављена уредна потврда из конкурсне документације неће се 

уважити" 

У складу са Законом о јавним набавкама, признају се и потврде о референцама издате на другим 

обрасцима, уколико садрже све елементе, који су предвиђени од стране Наручиоца, у овом случају 

елементи из Образца 9.  

У складу са тим молимо Вас да измените конкурсну документацију?“  

  

Питање 2.  „Конкурсном документацијом за предметну набавку, као додатни услов у погледу 

кадровског капацитета, дефинисали сте следеће:  
„Да понуђачу моменту подношења понуде има у радном односу минимално 10 запослених 

радника на неодређено или одређено време или радно ангажовано у складу са Законом о раду , од 

којих, поред осталих, и: 

- најмање 3 молера са дипломом  



- најмање 2 керамичара са дипломом    

- најмање 1 столара са дипломом   

- најмање 1 тесара са дипломом , 

а као доказ тражите да се досатв, поред осталих доказа, и: 

за запослене на неодређено или одређено време у складу са Законом о раду: 

 - фотокопије обрасца пријаве осигурања-образац М  

 - за молера, керамичара, столара и тесара потребно је доставити и дипломе  

а за лица радно ангажована у складу са Законом о раду: - фотокопија уговора о радном 

ангажовању у складу са Законом о раду, - фотокопије обрасца пријаве осигурања за лица за која је 

послодавац обавезан да попуњава образац пријаве осигурања ( код уговора о допунском раду 

потребно је доставити МУН обазац или образац М),  

-за молера, керамичара, столара и тесара потребно је доставити и дипломе“.  

 

Чланом 33. Законом  о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 

75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење) прописана је садржина 

Уговора о раду. 

Уговор о раду, поред осталих елемената, садржи и податке који се односе на: 

2) лично име запосленог, место пребивалишта, односно боравишта запосленог; 

3) врсту и степен стручне спреме, односно образовања запосленог, који су услов за обављање 

послова за које се закључује уговор о раду; 

4) назив и опис послова које запослени треба да обавља; 

5) место рада; 

6) врсту радног односа (на неодређено или одређено време); 

7) трајање уговора о раду на одређено време и основ за заснивање радног односа на одређено 

време. 

Законом о централном регистру обавезног социјалног осигурања („Службени гласник РС“, 

бр.95/2018) прописано је да Центрлни регистар води Јединствену базу података осигураника, 

осигураних лица и евиденцију обвезника доприноса, која између осталих података (члан 11.), 

садржи и следеће податке: 

1) за осигуранике: 

- јединствени матични број грађана; 

- лични број осигураника; 

- презиме и име; 

- занимање, према класификацији занимања, које се захтева за радно ангажовање на одређеним 

пословима, односно радном месту; 

- врсту и ниво квалификације, односно образовања који су услови за радно ангажовање на 

одређеним пословима, односно радном месту; 

- врсту и ниво квалификације, односно образовања које лице има; 

- датум почетка осигурања; 

- основ осигурања. 

Уредбом принципима и јединственом кодексу шифара за унос података у јединствену базу 

централног регистра обавезног социјалног осигурања („Службени гласник РС“ бр. 54/10 , 124/12 , 

119/13)  уређује се ближа садржина и образац јединствене пријаве на обавезно социјално 

осигурање, начин подношења јединствене пријаве, докази који се уз пријаву подносе, јединствени 

методолошки принципи и јединствени кодекс шифара за унос података у Јединствену базу 

Централног регистра обавезног социјалног осигурања .Сходно члану 6. наведене уредбе у ЈБ ЦР 

уносе се општи подаци о осигуранику и осигураном лицу, између осталих и: 

1) јединствени матични број грађана   

2) презиме, име, пол и датум рођења; 

6) занимање стечено школовањем у складу са дефиницијама и шифарницима прописаним за 

вођење евиденције у области рада. 



Одлуком о обрасцима пријава података за матичну евиденцију о осигураницима и корисницима 

права из пензијског и инвалидског осигурања ("Службени гласник РС", бр. 118/03 и 11/06) 

прописани су обраци М и МУН. 

Образац М, поред осталих података, садржи и податке:занимање стечено школовањем и занимање 

према радном месту и степен стручне спреме према радном месту. 

Од 1. јануара 2019. године послодавци више немају обавезу попуњавања и достављања образаца 

МУН. 

С обзиром на чињеницу да сву сви подаци релевантни за доказивање стечене стручне спреме 

односно образовање запослених доступни и доказиви достављањем Уговора о раду/радном 

ангажовању и образаца М односно МУН за период до 1.1.2019.године зашто тражите да се као 

доказ да понуђач има запослене / радно ангажоване молере, керамичаре, столаре и тесаре доставе 

и дипломе, поред уговора о раду/радном ангажовању и образаца М/МУН као и које и какве и од 

кога издате дипломе треба да се доставе за молере, керамичаре, столаре и тесаре? 

Сматрамо да за доказивање кадровског капацитета , у делу који се однос на молере, кермичаре, 

столаре и тесаре тражите „превише“ доказа односно дуплирате доказе с обзиром да су исти већ 

садржани у другим захтеваним доказима. 

Предлажемо наручиоцу да изврши измену Конкурсне документације за предметну набавку тако 

што ће из додатног услова и доказа, код молера, кермичара, столара и тесара брисати речи „са 

дипломом“ а код радно ангажованих прецизирати који образац се доставља М или МУН уз уговор 

о допунском раду. 

Овим захтевом за додатним информацијама или појашњенима истовремено указујемо наручиоцу 

на уочене неправилности у дефинисањау додатног услова у погледу кадровском капацитета, у 

смислу става 2. члана 63. ЗЈН. 

 

 

 

                  На основу члана 63.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“број 124/2012, 

14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку –„ Извођење радова на енергетској санацији и 

адаптацији зграде за основно образовање и културу у Шатринцима“  доставља додатне 

информације/појашњење на постављенo питањe: 

 

 

На питање број 1.   

     У конкурсној документацији  прецизно је наведено коју документацију понуђач треба да 

достави, како би његова понуда била прихватљива. 

Комисија неће прихватити ни један други доказ, осим оних који су наведени у конкурсној 

документацији.  

  

Наручилац остаје при свим наводима из Конкурсне документације, и исту неће мењати. 

 

 

На питање број 2.  

     2.1.   У конкурсној документацији  прецизно је наведено коју документацију понуђач треба да 

достави, -додатни услов-кадровски капацитет- доказ- код молера, кермичара, столара и тесара ако 

би његова понуда била прихватљива. 

Комисија неће прихватити ни један други доказ, осим оних који су наведени у конкурсној 

документацији.  

  



Наручилац остаје при свим наводима из Конкурсне документације, и исту неће мењати. 

 

2.2.   Код радно ангажованих, наручилац ће прихватити ако понуђач достави  или М образац (од 

послодавца код кога запослени  ради са пуним радним временом ) или МУН образац (ако је 

понуђач пријавио лице по основу уговора о допунском раду) 

 

Ова појашњења представљају саставни део конкурсне документације. 

         Појашњење Конкурсне документације без одлагања објавити на Порталу управе за јавну 

набавку,  на интернет страници Општине Ириг (www.irig.rs) . 

 

 

 

                                                                                                   КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

                                                                            -   Оливер Огњеновић, председник комисије, ср 
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