
        
Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042 
е-mail: public@rfzo.rs        ПИБ бр. 101288707         мат. бр. 06042945          рач. бр. 840-26650-09 

 
08/3 бр. 404-2-43/16-10 
27.11.2017. године 

 
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
ПРЕДМЕТ: Додатне информације/појашњење Конкурсне документације у поступку јавне 
набавкe мале вредности Услугe одржавања термотехничкких инсталација у пословном 
објекту Филијале Зрењанин и Филијале Ужице – поправка централног система за 
климатизацију: ЈН број 404-22-201/16-46. 
 
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 
68/15), заинтересовано лице у поступку предметне јавне набавке, обратило се дана 27.11.2017. 
Наручиоцу, путем електронске поште, са захтевом за појашњењем у вези са припремањем 
понуде у предметном поступку. Захтев заведен код Наручиоца под бројем 404-2-43/16-9. 
 
Питање заинтересованог лица 
Поштовани, 
Обзиром да у конкурсној документацији стоји услов да буду два пријављена радника 
фригомеханичарске струке, моје питање је да ли може један од радника да буде пријављен на 
уговор о допунском раду, који се после посла затвара у ПИО фонду са М-УН обрасцем. 
 
Одговор Наручиоца 
Прописаним додатним условом за учешће у поступку предметне јавне набавке (стр.7/40 КД) - 
Кадровски капацитет захтева се да понуђач има у радном односу или на други начин 
ангажованa најмање 2 (два) лица оспособљена да извршe услугу која је предмет јавне набавке 
(сервисера електро или машинске струке: фриго механичара или механичара грејне и 
расхладне технике или електротехничара инсталација расхладних и термичких уређаја). 
Испуњеност наведеног услова у поступку предметне јавне набавке доказује се: Уговором о 
ангажовању у складу са Законом о раду и М обрасцем пријаве на обавезно социјално 
осигурање за (фриго механичара или механичара грејне и расхладне технике или 
електротехничара инсталација расхладних и термичких уређаја), или сертификат/други 
одговарајући документ за сервисера електро или машинске струке о завршеној обуци за 
обављање техничких радњи у вези са сервисирањем инсталације која је предмет одржавања 
(стр.8/40). 
Из наведеног произилази да: 

- Кадровски капацитет понуђача чине кадрови понуђача ангажовани у складу са Законом 
о раду; 

- Кадрови понуђача могу бити ангажовани и по основу уговора о допунском раду (члан. 
202. Закона о раду „СЛ. гласник РС“, бр.24/2005, 61/2005/, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017-Одлука УС); 

- У конкретном случају понуђач доставља Уговор о ангаживању – Уговор о допунском 
раду, и копију М-УН обрасца уколико је исти предат надлежној Филијали Фонда ПИО, 
односно уколико је ангажовано лице већ примaло накнаду. У супротном доставља само 
Уговор о допунском раду. 

Ово појашњење не представља измену конкурсне документације. 
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