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О д г о в о р 

 

 

 1. Извршиоци понуђача којем буде додељен уговор не морају бити у 

радном односу, већ могу бити ангажовани и по другом правном основу у складу са 

важећим Законом о раду како је то наручилац прописао конкурсном документацијом на 

страни 18 од 156 у тачки 2.1.3. – Кадровски капацитет. 

 2. Управа за заједничке послове републичких органа као овлашћени 

наручилац нема право нити може да утиче на калкулацију цене понуђача, јер сваки 

понуђач одређује цену у складу са својим пословањем. 

 3. Конкурсном документацијом је на име испуњености кадровских 

капацитета, на врло јасан начин прописано достављање доказа да су запослена, односно 

радно ангажована лица пријављена на пензијско осигурање.  

 Такође, у тачки 6. – Начин пружања услуге, као и у члану 14. модела 

уговора конкурсне документације прописано је да наручилац задржава право да у току 

трајања уговора затражи од понуђача (даваоца услуге) доказ да за запослене извршиоце 

редовно уплаћује доприносе, а да је понуђач дужан да наручиоцу достави доказ о томе 

у року од 5 дана. 

 4. У конкурсној документацији у поглављу V – УПУТСТВО 

ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ у тачки 13. – Полиса осигурања, 

прописано је достављање важеће полисе осигурања од одговорности из делатности што 

је сасвим довољно за реализацију предмета јавне набавке, односно уговора, те се и у 

том делу конкурсна документација неће мењати. 

 5. Цена је фиксна и неће се вршити измена конкурсне документације у 

том делу. 

 6. Овлашћени наручилац остаје у свему код прописаних услова и 

захтева који се односе на поседовање техничких капацитета.  

 7. Понуђач није у обавези да у понуди достави безбедносне листове, већ 

да у току периода важења уговора користи препарате који морају бити снабдевени 

безбедносним листовима, како је то и наведено конкурсном документацијом. 

 8. У складу са чланом 61. Закона о јавним набавкама наручилац није 

дужан да објави процењену вредност јавне набавке. 

 

 

 


