
 

 
Гинеколошко-акушерска клиникa «НАРОДНИ ФРОНТ» 

Београд, Краљице Наталије 62. 
Тел.: 011/ 2068 395, факс 3610 863 

ПИБ: 100219891, МАТИЧНИ БРОЈ: 07035888 
  
 
................................ 

Дел. Бр.: О16-7/5-1 

Датум: 28.04.2016. 

ПРЕДМЕТ: Одговори на питања у поступку ЈН бр. О16-7 za 2016. год. (услуга 
надзора) 

ПИТАЊА: 

1. У конкурсној документацији за јавну набавку број О16-7 - Услуге стручног 
техничког надзора над извођењем радова на реконструкцији и адаптацији дела 
другог спрата ради проширења простора за делатност био-медицински 
потпомогнуте оплодње (БМПО) у делу 2. Упутство како се доказује испуњеност 
услова, секција Испуњеност додатних услова, доказ кадровског капацитета на 
страни 7/27 дефинисали сте следеће:  

„Доказ: - Као доказ доставити, у фотокопијама:  
• потврде о поднетим пријавама на обавезно социјално осигурање (пензијско и 
инвалидско осигурање и здравствено осигурање – одговарајући М образац), уговоре 
о раду или уговоре о допунском раду или уговоре о обављању привремених и 
повремених послова из којих се недвосмислено може утврдити да су лица 
запослена или ангажована код понуђача…“  
 
Према овако дефинисаном начину доказивања додатног услова, Наручилац је 
тражећи М образац, дискриминисао понуђаче који стручњаке одговарајућих 
профила ангажују према потребама, кроз уговор о делу.  

Како обим радова обухвата око 250 m2 , где је инвестициона вредност радова око 
20. мил. динара, конкурсна документација која забрањује да потребни стручњаци 
буду ангажовани по уговору о делу озбиљно крши Начело обезбеђивања 
конкуренције - Члан 10, Начело једнакости понуђача Члан – 12 као и Члан 76 став 
6 Закона о ЈН.  
Предлажемо Наручиоцу да изврши Измену и допуну конкурсне документације и 
то на следећи начин:  
Кадровски капацитети се могу доказивати и уговорима о делу предвиђеним 
Законом о раду јер се и на тај начин недвосмислено може утврдити да су лица 
запослена или ангажована код понуђача. У случају да је лице ангажовано уз помоћ 
уговора о делу, није потребно достављање М обрасца. 
 



ОДГОВОРИ: 
 

1. Кадровски капацитети се могу доказивати и уговорима о делу 
предвиђеним Законом о раду. У случају да је лице ангажовано уз помоћ 
уговора о делу, није потребно достављање М обрасца. Доставља се копија 
уговора о делу. Врши се допуна конкурсне документације, а рок за доставу 
понуда се продужава. 

 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


