
Република Србија 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА  ПОЖАРЕВЦА 

-Комисија за јавну набавку у отвореном поступку- 

Број: 404-605/20-015/3 

07.08.2020. године 

П о ж а р е в а ц    
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КОНКУРСНУДОКУМЕНТАЦИЈУ 
                                                                                                       

ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН ОП 

44/2020  
Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку број ЈН ОП 

44/2020  Радови: Реконструкција водоводне мреже и фекалне канализације поред кафане 

„Чикош“ у Пожаревцу, по партијама, ОРН 45232151 – радови на обнови водоводне 

мреже, 45232410 – радови на канализационој мрежи, доставило је наручиоцу писани захтев 

путем e-mail-а, дана 05.08.2020., године, којим тражи одговор на следећа питања: 

 

ПИТАЊА: 

Да ли је за носиоце лиценци који нису запослени код понуђача дозвољено ангажовање на 

основу Уговора о привремено повременим пословима или Уговора о допунском раду и да ли 

је у том случају потребна фотокопија пријаве на осигурање? 

 ОДГОВОРИ: 

На страни 13 конкурсне документације под тачком 4.4.2. Доказивање услова у погледу 

довољног кадровског капацитета стоји 

 списак радно ангажованих лица који мора бити начињен на меморандуму понуђача, 

оверен печатом и потписом одговорног лица понуђача; 

 фотокопије пријава на осигурање запослених, односно уговора о радном 

ангажовању у складу сачланом 197 и 202. Закона о раду („Службени гласник РС“, 

бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука Уставног суда и 113/17).  

 фотокопија личне лиценце одговорних извођача радова, докази о радном статусу за 

наведеног носиоца лиценце који је код понуђача запослен – фотокопија пријаве на 

осигурање, односно за носиоца лиценце који није запослен код понуђача: фотокопија 

пријаве на осигурање и фотокопија уговора о радном ангажовању на извршењу посла 

који је предмет ове јавне набавке у складу са чланом 197. и 202. Закона о раду 

(„Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука Уставног 

суда и 113/17).  

Чланом 197 Закона о раду предвиђен је Уговор о привремено повременим пословима, 

док чланом 202. Закона о раду предвиђен је Уговор о допунском раду. За носиоце 

лиценци који нису запослени код понуђача, потребно је доставити само фотокопије 

наведених уговора, док пријава на осигурање није потребна. У питању је техничка 

грешка и Наручилац ће изменити конкурсну документацију у том делу. 

 

Ово појашњење у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама наручилац 

објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници www.pozarevac.rs.  

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 

http://www.pozarevac.rs/

