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Предмет: Питање и одговор понуђача за јавну набавку радова број ЈН А136/2015-израда 
пројектно-техничке документације саобраћајнице улице 7 Нове и дела Црепајског пута са 
инфраструктуром и извођење радова на изградњи улице 7 Нова у дужини од 520м по 
"инжењеринг систему" и систему "кључ у руке" 
 
Питање:  
1. У конкурсној документацији за предметну набавку, у оквиру додатних услова, страна 22/45, 
одређена је обавеза понуђача да као доказ кадровског капацитета достави фотокопије                         
М образаца, уколико су запослени ангажовани на основу уговора о раду или фотокопије уговора о 
привременим и повременим пословима или уговор о допунском раду и М образац, ако су радници 
и инжењери ангажовани на основу ових уговора.  
Да ли понуђач као доказ кадровског капацитета може доставити и уговор о делу (чији ће период 
важења бити дужи од планираног периода за озвођење радова ове јавне набавке)? 
 
Одговор: 
1. Не, понуђач као доказ кадровског капацитета доставља доказе предвиђене конкурсном 
документацијом и то на следећи начин: 
    -М обрасци за раднике и за инжењере са одговарајућим лиценцама, уколико су запослени по 
уговору о раду -у неовереним фотокопијама  
Напомена: Тражених 10 радника грађевинске струке морају имати назначено у М-обрасцу да 
су грађевинске струке, а на основу занимања према радном месту. За лица са лиценцама је 
довољно да доставе М образац са копијама личних лиценци и потврдама Инжењерске 
коморе да је лиценца важећа. 
или 
    -Фотокопије уговора o привременим и повременим пословима или уговор о допунском раду ако 
су  лица или инжењери ангажовани на основу ових уговора и М образац у којем ће се видети да је 
лице ангажовано на основу уговора о привременим и повременим пословима или уговора о 
допунском раду (период на који је уговор о привременим и повременим пословима закључен, 
мора бити  дужи од планираног периода за извођење радова ове јавне набавке). 
Напомена: За 10 радника грађевинске струке достављају се уговори по коме су ангажовани 
и одговарајући М обрасци (за уговор о допунском раду доставља се М образац од 
послодавца). У М-обрасцу мора бити назначено да су грађевинске струке, а на основу 
занимања према радном месту. За лица са лиценцама је довољно да се достави копија 
уговора по коме су ангажовани са одговарајућим М обрасцем, копијама личних лиценци и 
потврдама Инжењерске коморе да је лиценца важећа. 
 
 
 

Комисија за јавну набавку 

 

 


