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ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊЕ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ УСЛУГЕ – ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ У ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРИЈАМА 

РЕПУБЛИЧКОГ ГЕОДЕТСКОГ ЗАВОДА И ЊЕГОВИМ ОРГАНИЗАЦИОНИМ 

ЈЕДИНИЦАМА (ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 3/2020),  ОД 22.6.2020. ГОДИНЕ  

(ПОЈАШЊЕЊЕ БРОЈ 2) 

 

 

Потенцијални понуђачи су поставили следећa питања, у коме тражи додатне информације у 

предметном поступку: 

 

Питање број 1: 

 

Наручилац на страни  24/86  измењене конкурсне документације наводи да је потребно доставити 

између осталог -фотокопију овереног обрасца од стране Пореске управе ППП — ПД (Појединачна 

пореска пријава о обрачунатим порезима и доприносима) за месец децембар 2019. године из ког је 

видљиво да су за запослена или ангажована лица наведена у Обрасцу 12 конкурсне документације 

обрачунати порези и доприноси. 

Дана 09.06.2020. године наручилац је објавио појашњења конкурсне документације где је 

наведено: 

„Питање број 8: 

У доказима за кадровски капацитет, наводите обавезу достављања, између осталог „фотокопију 

овереног обрасца од стране Пореске управе ППП — ПД (Појединачна пореска пријава о 

обрачунатим порезима и доприносима) за месец децембар 2019. године из ког је видљиво да су за 

запослена или ангажована лица наведена у Обрасцу 12 конкурсне документације обрачунати 

порези и доприноси.” 

Имајући у виду да се наведена пријава подноси и штампа са портала Епорези, да ли мислите на 

оверу од стране понуђача? 

Да ли се у понуди, као доказ доставља Обавештење о успешно поднетој пријави ППП ПД и извод 

из наведене пријаве? 

Такође, молимо да измените конкурсну документацију у овом делу, изостављањем „наведена у 

Обрасцу 12 конкурсне документације“ имајући у виду протек од б месеци између децембра 2019. 

године и датума подношења понуда и чињенице да је код понуђача могло доћи до престанка рада 

појединих запослених и ангажовања нових, те би дошло до несагласности између Обрасца 12, 

ППП-ПД за месец децембар 2019. године и М образаца, а нарочито имајући у виду да је 

Наручилац навео да задржава право. Наручилац задржава право да приликом стручне оцене 

понуда и пре потписивања уговора затражи од понуђача на увид Образац ППП-ПД за све раднике 

наведене у понуди. 

Одговор на питање број 8: У делу доказа за кадровски капацитет о доказу плаћања пореза, 

пријава са портала Е- порези оверава се од стане Понуђача. 

Имајући у виду да је наручилац дао непотпун одговор на питање потенцијалног понуђача (тј. дао 

је одговор само на део питања) у вези са наведеним одредбама конкурсне документације, молимо 
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Вас да нам експлицитно наведете из ког разлога наручилац захтева ППП ПД образац за децембар 

2019. године, нарочито имајући у виду да је сада јун 2020. и да понуђачи имају право да у обрасцу 

12 наведу и лица чије је ангажовање почело током 2020. године? Напомињемо да наручилац нема 

право да условљава понуђаче да лица којима се доказује кадровски капацитет буду ангажована и 

током 2019 године, нарочито што је конкурсном документацијом предвиђено да се исти може 

доказати и документацијом за лица ангажована по основу уговора на одређено време или на 

привремено-повременим пословима. 

Будући да образац ППП ПД за децембар 2019 не представља доказ да су порези и доприноси 

плаћени за лица чије је ангажовање почело током 2020. године, молимо Вас да у овом делу 

измените конкурсну документацију и прилагодите је ЗЈН те омогућите достављање доказа за лица 

ангажована и током 2020. године, имајући у виду суштину доказивања кадровског капацитета. 

 

Одговор на питање број 1:  

 

У вези вашег питања о  доказивању  кадровског капацитет односно, доказу плаћања пореза, у 

конкурсној документацији се наводи да ћe се као доказ о испуњености услова прихватати 

фотокопија овереног обрасца од старане Пореске управе ППП –ПД  ( Појединачна пореска пријава 

о обрачунатим порезима и доприносима ) из које се види да су за ангажовна и запослена лица 

плаћени порези. С обзиром да на порталу Е - порези постоји могућност подношења и 

евидентирања пореских пријава,  као доказ прихватамо и пријаве одштампане са портала  

Е -порези које морају бити оверене од стране Понуђача.  

 

Што се тиче периода за доказивање плаћања пореза ППП-ПД обрасцима за децембар 2019.године,  

Наручилац остаје при условима из конкурсне документације који су благовремено објављени и 

једнаки за све евентуалне понуђаче, а разлози за постављање оваквог услова су везани за рокове 

који су уобичајени за пореске билансе. 

 

Питање број 2: 

 

У делу додатних услова (пословни капацитет) као доказ захтевате Образац 7 – референтну листу, 

Образац 6 – потврду о површини објекта и Образац 8. 

Да ли је неопходно достављати и Образац 6 и Образац 8, имајући у виду да Образац 8, поред 

података о вредности извршених услуга, садржи и податке о квадратури/површини објекта? 

 

Одговор на питање број 2:  

 

Потребно је доставити оба тражена обрасца – и Образац 6 и Образац 8.  

 

 

 

                                                                                              КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 


