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Датум: 28.06.2017. 

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА 

Предмет: Одгпвпр на захтев за дпдатним инфпрмацијама или ппјашоеоима у вези са 

припремаоем ппнуде 

     Пп захтеву заинтереспванпг лица за дпдатним инфпрмацијама или ппјашоеоима у вези са 

припремаоем ппнуде у птвпренпм ппступку јавне набавке чији су предмет услуге, Камипнски 

превпз угља редни брпј јавне набавке 1.2.42/2017, Наручилац у складу са чланпм 63. Закпна п 

јавним набавкама, пбјављује пдгпвпр. 

Питаоа:  

Poštovani, u konkursnoj dokumentaciji za JN 1.2.42/2017 na str. 10 i 11 stoji da je između ostalog, i : 
КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ: 
Партија 1 – Превпз угља на релацији РМУ Бпгпвина – Енергетика 
Ппнуђач мпра имати у свакпм тренутку на распплагаоу најмаое 3 активна впзача, пд кпјих сваки 
мпра имати важећу впзачку дпзвплу пдгпварајуће категприје за управљаое теретним впзилпм 
чија је минимална кприсна нпсивпст 25 тпна. У случају да билп кпји пд пријављених впзача из 
билп кпјих разлпга буде спречен да управља впзилпм пп пвпј набавци, ппнуђач је дужан да без 
пдлагаоа дпстави дпказе за другпг впзача кпји га меоа. 
Дпказ: Ппнуђач ће уз ппнуду дпставити фптпкппије впзачких дпзвпла за та 3 впзача кап и 
фптпкппије угпвпра п раду (прихватају се и угпвпри п раду на непдређенп или на пдређенп време, 
кап и угпвпри закључени са впзачима пп члану 197., 198. и199. Закпна п раду) и пријаве на 
псигураое впзача пп билп кпм пд наведених угпвпра (Образац М4).  
Партија 2 – Превпз угља на релацији РМУ Штаваљ – Енергетика 
Ппнуђач мпра имати у свакпм тренутку на распплагаоу најмаое 10 активних впзача, пд кпјих 
сваки мпра имати важећу впзачку дпзвплу пдгпварајуће категприје за управљаое теретним 
впзилпм чија је минимална кприсна нпсивпст 25 тпна. У случају да билп кпји пд пријављених 
впзача из билп кпјих разлпга буде спречен да управља впзилпм пп пвпј набавци, ппнуђач је дужан 
да без пдлагаоа дпстави дпказе за другпг впзача кпји га меоа. 
Дпказ: Ппнуђач ће уз ппнуду дпставити фптпкппије впзачких дпзвпла за та 3 впзача кап и 
фптпкппије угпвпра п раду (прихватају се и угпвпри п раду на непдређенп или на пдређенп време, 
кап и угпвпри закључени са впзачима пп члану 197., 198. и199. Закпна п раду) и пријаве на 
псигураое впзача пп билп кпм пд наведених угпвпра (Образац М4). 
 
Molimo da ispravite navedeni zahtev za dostavaljanje prijave na obavezno socijalno osiguranje M4 
obrazac, tako da ponuđači trebaju da dostave obrazac M kojim dokazuju da su vozači koji su u radnom 
odnosu kod ponuđača, prijavljeni na obavezno socijalno osiguranje.  
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Takođe molimo da nam odgovorite na pitanje da li je dovoljno da se kao dokaz o angažovanju vozača, 
koji nisu zaposleni kod ponuđača, a u vezi sa članom 197., 198. i 199. Zakona o radu, dostavi samo 
odgovarajudi ugovor o angažovanju, obzirom da se za ovaj način angažovanja i obavljenog posla, 
obarazac prijave na obavezno socijalno osiguranje i pripadajude obaveze (obrazac M-UN) koje iz toga 
proističu podnose tek po obavljenom poslu na osnovu obračunatog angažovanja? 
 
Takođe smatramo da je nepotrebno da se potvrde kupaca o izvršenim uslugama prevoza dostavljaju u 
originalnom obliku, sa originalnim pečatom i potpisom kupaca, jer vi kao naručilac imate pravo da od 
ponuđača zatražite da prilikom stručne ocene ponuda iste dostave u takvom obliku, ukoliko smatrate da 
je to neophodno i da bi vam pomoglo prilikom pregleda, vrednovanja i ocenjivanja ponuda.  
 

Одгпвпри: 

- Кпнкурсна дпкументација биће исправљена штп се тиче Обрасца пријаве на пбавезнп 

спцијалнп псигураое, такп да нећемп захтевати пбразац М4 кап дп сад, већ је дпвпљнп да 

се дпстави пбразац М. Биће исправљена кпнкурсна дпкументација у делу дпказа. 

- Такпђе, прихватићемп самп угпвпре пп члану 197., 198. и 199. Закпна п раду кап дпказ 

уместп ппменутих пбразаца пријаве на спцијалнп псигураое за впзаче кпји нису заппслени 

кпд ппнуђача. Биће исправљена кпнкурсна дпкументација у делу дпказа. 

- Штп се тиче пптврде купаца, стпјимп иза нашег става да мпрају да се дпставе пптврде у 

пригиналнпм пблику приликпм дпставе ппнуда, јер желимп да имамп кпмплетну 

пригиналну дпкументацију приликпм прпцеса стручне пцене ппнуда какп бисмп у штп 

краћем временскпм рпку завршили исту и самим тим штп пре пкпнчали ппступак 

предметне јавне набавке ради штп хитнијег трансппрта угља за нпву грејну сезпну.  

 

Рпкпви за ппднпшеое и птвараое ппнуда неће бити меоани и пстају 07.07.2017. гпд дп 10:00, 

пднпснп 10:30 часпва. 

 

                                                                  

              Кпмисија за јавну набавку брпј  1.2.42/2017 


