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ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези 

са припремањем понуде 

 

По захтеву заинтересованог лица за додатним информацијама или појашњењима у 

вези са припремањем понуде у отвореном поступку јавне набавке чији је предмет 

Услуга израде упоредно-правне анализе постојећег радноправног статуса функционера 

у земљама у окружењу и у Републици Србији, редни број јавне набавке О/11-2019, 

Наручилац у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама, објављује 

одговор. 

 

Питање 1: Obraćam vam se u vezi sa Pozivom za podnošenje ponuda za javnu nabavku 

O/11-2019: Usluga izrade uporedno-pravne analize postojećeg radnopravnog statusa 

funkcionera u zemljama u okruženju i u Republici Srbiji, koji je objavljen na portalu javnih 

nabavki. 

Naime, __________________ kao pravno lice je zainteresovan da se prijavi na javnu 

nabavku, ali imamo nedoumica koju se tiče broja konsultanata koji mogu raditi na analizi. Da 

li pravno lice kao ponuđač može da predvidi tim stručnjaka (2 ili 3 osobe) koji će raditi na 

različitim aspektima analize u skladu sa svojim ekspertizama ili to nužno mora da bude jedna 

osoba? Ova dilema se javila jer se u konkursnoj dokumentaciji na str. 4 navodi da je 

predviđeno da će poslove obavljati jedan konsultant, a u nastavku teksta se pominju 

konsultanti u množini?  

 

Одговор: Конкурсном документацијом у делу Техничка спецификација, Наручилац је 

предвидео да ће предметне послове обављати 1 (један) консултант, који ће бити 

ангажован 40 консултантских дана (физичко или правно лице или предузетник). Број 

консултаната (један) у предметној јавној набавци одређен је у складу са процењеном 

вредношћу јавне набавке. У вези са постављеним питањем потенцијалног Понуђача, у 

случају да је Одлуком о додели уговора за предметну јавну набавку уговор додељен 

правном лицу, са аспекта рада на анализи није од утицаја да ли ће то правно лице 

ангажовати једно или више лица, односно тим који ће радити на овој анализи.   

Уколико би на анализи радио тим консултаната које би ангажовало то правно лице, 

испред правног лица треба да буде одређен један представник тог тима, који ће бити 

одговоран за рад и квалитет обављене анализе и непосредну комуникацију са 

овлашћеним лицима Наручиоца за предметну набавку, а који обављају послове везане 

за уређивање области која је предмет ове анализе. Обављање послова везаних за 

предмет уговора ствар је унутрашње организације потенцијалних понуђача.  

 

 

 

 



 

У складу са изнетим Наручилац остаје при Конкурсној документацији. 

 

 

 

Овај одговор представља саставни део Конкурсне документације.  

Наручилац ће одговор објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници. 

 

 

Комисија за јавну набавку О/11-2019 

 


