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Предмет: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима 

конкурсне документације у поступку ЈН бр.15/Д-2016 

 

 
 

Дана 01.07.2016. године у 08:09 часова путем електронске поште примили смо захтев за 

додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације у поступку јавне 

набавке - набавка добара - набавка и уградња семафорских уређаја, редни број јавне набавке 

15/Д-2016, заведен код наручиоца ЈП ''Градац'' Чачак под бројем 378/2016-ЈН од 01.07.2016. 

године. 

  

Текст захтева: 

 
 

''Поштовани,  
 

Сходно члану 63.став.2. Закона о јавним набавкама, молимо вас да нам одговорите 

следеће: 

 

Питање: 

Додатни услов – кадровски капаците 

У случају када је законски заступник понуђача/директор, пензионер који обавља послове 

директора по основу Уговора о међусобним правима и обавезама за обављање послова 

директора који није засновао радни однос ( у складу са чл.48.став 4. Закона о раду ), да ли 

је довољно доставити само Уговор о међусобним правима и обавезама за обављање 

послова директора који није засновао радни однос? 

 

За овако ангажовано лице не постоји М образац.На овај начин ангажован законски 

заступник има право на накнаду за свој рад сразмерно времену проведеном на раду и  у 

складу са чланом 393 Закона о привредним друштвима којим је предвиђено да 

послодавац може исплатити накнаду законском заступнику према резултатима 

Привредног друштва а по усвајању редовног годишњег финансијског извештаја од стране 

АПР-а.Приликом исплате накнаде по напред споменутом уговору, послодавац 

обрачунава и уплаћује само порез на зараду и доприносе за ПИО ( ослобођен доприноса 

за здравствено осигурање и доприноса за случај незапослености ). 

 

Пошто је ово лице којим би смо доказали један од услова у вези кадровског капацитета, 

молимо Вас да нам одговорите на питање. 

 

С поштовањем,   „ 



 

 

На основу чл. 63. ст. 3. Закона о јавним набавкама ( ''Службени гласник Републике 

Србије'' број 124/12, 14/15 и 68/15 ) наручилац ЈП ''Градац'' Чачак одговор на питање из 

предметног захтева објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

 

 

Одговор: 

 

 С обзиром да је Закон о раду lex specialis за радне односе и права из радних односа, 

укључујући и заснивање радних односа и облике радних ангажовања, логично је да ће понуђач 

у поступку јавне набавке достављати прописану документацију за онај облик радног односа 

или радног ангажовања за лице коме је понуђач послодавац. 

 

У конкретном случају, довољно је да понуђач за радно ангажовано лице које је старосни 

пензионер достави  фотокопију уговора о радном ангажовању, у циљу доказивања испуњености 

додатног услова у предметном поступку јавне набавке.  
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  Комисија за јавну набавку 

  

 

  
 


