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Град Лозница  

Градска Управа  

Број: ЈН 44/2018 

Број:404-44-1342/2018-IIIı-7 

Датум: 03.10.2018. године 

        Л о з н и ц а 

 

На основу члана 63. става 2. и 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' 

број 124/12, 14/15 и 68/15),  достављамо 

 

ОДГОВОРЕ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА 

     Деловодни број: 404-44-1342/2018-IIIı-7 

 

Предмет:  Одговори на постављена питања у вези јавне набавке број 44/2018 – Грађевински 

радови на санацији објекта Опште болнице, одељења интерно, грудно и психијатрије 

 

На основу члана 63.става 2. и 3. Закона о јавним набавкама  прослеђујемо  вам одговоре на 

питања,  те исте информације објављујемо на Порталу јавних набавки и интернет страници 

наручиоца. 

 

ПИТАЊЕ: Да ли ће бити прихватљиво уколико се као један од доказа Пословног капацитета 

фотокопије окончане ситуације доставе фотокопије прве стране  и рекапитулације Окончане 

ситуације из којих се јасно може утврдити износ и врста радова? Напомињемо да Окончане 

ситуације могу бити прилично обимне. 

 

ОДГОВОР: Није потребно доставити комплет окончане ситуације, довољно је само прву и 

последњу страну из којих се недвосмислено може утврдити да су изведени радови истоветни 

предмету јавне набавке. Наручилац задржава право да затражи комплетне ситуације од 

понуђача приликом вредновања понуда. 

 

ПИТАЊЕ: Према Закону о раду, Закону о порезу на доходак грађана и Закону о 

доприносима за обавезно социјално осигурање, лица ангажована од стране продавца -Рад ван 

радног времена, по уговору о допунском раду (чл. 202 ЗОР) која остварују накнаду о 

допунском раду нису обвезници плаћања доприноса за обавезно здравствено осигурање и 

осигурање за случај незапослености, будући да су лица већ обвезници плаћања ових 

доприноса по основу запослења код другог послодавца. С тим у вези лица запослена по 

основу уговора о допунском раду не поседују „М образац -пријава, промена и одјава 

обавезног социјалног осигурања“. 

Како сте у конкурсној документацији у делу 4) кадровски капацитет, докази, тачка в), као 

доказ о радном ангажовању навели да је уз  фотокопију уговора о делу/ уговора о обављању 

привремених и повремених послова или другог уговора о радном ангажовању потребно 

доставити и „одговарајаћи М образац у складу са Законом о раду, односно Законом о 

доприносима из обавезног социјалног осигурања“, а како наведени документ у складу са 

поменутим законом у случају допунског рада не постоји да ли ће бити прихватљиво да се као 
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доказ о радном ангажовању достави само копија Уговора о радном ангажовању ван радног 

односа у складу са Законом о раду члан 197-202? 

 

ОДГОВОР:  Прихватиће се достављање Уговора. 

 

 

На нашој интернет страници WWW.LOZNICA.RS – Јавне набавке – jавне набавке  2018. 

                                           

                                                        Службеник за јавне набавке – члан комисије 

                          

                                                        Слађана Томићевић                                                                                                     

Достављено: 

- портал јавних набавки  

- сајт града Лознице 

http://www.loznica.rs/

