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 ПРЕДМЕТ: Одговор Комисије за јавну набавку бр. 2 

 

 Комисији за јавну набавку радова – Адаптација објекта Установе за одрасле и 

старије „Љубовија“ при Центру за социјални рад Љубовија, редни број ЈН 9/2017, дана 

05.04.2017. године, упућенa су следећа питања, односно захтеви за појашњењем 

конкурсне документације: 

Питање 1: Да ли је неопходно прибављање потврде НБС о данима 

неликвидности у последњих 6 месеци или је довољно навођење или штампање 

интернет странице на којој се то може проверити (НБС – претраживање дужника у 

принудној наплати – где су дати подаци за три године уназад од дана упита и пише да 

су подаци званични и могу се користити у службене сврхе без тражења потврде)? 

Одговор 1: Чланом 79. став 6. Закона о јавним набавкама прописано је да 

наручилац не може одбити понуду као неприхватљиву, зато што не садржи доказ 

одређен законом или конкурсном документацијом, ако је понуђач навео у понуди 

интернет страницу на којој су подаци јавно доступни. С обзиром да су подаци о данима 

неликвидности доступни на интернет страници НБС, није неопходно достављање 

захтеване потврде, уколико понуђач у понуди наведе интернет страницу на којој су 

тражени подаци јавно доступни. 

Питање 2: Као доказ о радном ангажовању за носиоца лиценци наведено је да 

инжењери могу бити ангажовани уговором о делу, а као доказ доставити уговор о делу 

и одговарајући М образац. С обзиром да се МУН образац попуњава и оверава од стране 

ПИО фонда након извршене исплате по Уговору о делу по којем је лице ангажовано, у 

моменту закључења уговора је још немогуће доставити исти. Обавеза плаћања по 

уговору о делу ће настати тек у тренутку када дело из Уговора о делу – извођење 

радова на предметном пројекту - буде извршено, не током подношења. Да ли ће 

наручилац као доказ прихватити да се достави само копија Уговора о делу с обзиром 

на горе поменуто? 

Одговор 2: С обзиром на напред наведено и чињеницу да се МУН образац као 

доказ ангажовања добија тек након реализованог уговора, наручилац ће за носиоце 



лиценци који су ангажовани код понуђача уговором о делу као валидан доказ 

прихватити фотокопију наведеног уговора.  
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