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Одговор на питање у вези јавне набавке  бр.9/2015 Услуге надзора и израде техничке 

документације 

 

 

Питање 1: 

У конкурсној документацији Поглавље IV „УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75. И 76.ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА“ тачка 1. Став 1.2.1. „Кадровски капацитети“, кажете 

да „Кадровски капацитет Понуђач доказује достављањем фотокопија личних лиценци 

и важећих потврда Инжењерске Коморе Србије и копијом уговора на основу ког су 

ангажована навдена лица“. 

С обзиром да наведена лица су у нашој фирми ангажована на основу уговора на 

неодређено време, да ли као доказ за кадровски капацитет можемо да доставимо 

фотокопију М обрасца или Радне књижице? 

 

 

Одговор 1: 

 

 

Као доказ о кадровском капацитету у делу којим се доказује да су наведена лица са 

траженим личним лиценцама у радном односу код понуђача може се доставити: 

уговор о раду за запослене на неодређено или одређено време, односно копије 

уговора о радном ангажовању лица ван радног односа (уговор о делу, уговор о 

обављању привремених и повремених послова и сл) ,  фотокопија М обрасца или радне 

књижице. 

Као доказ да наведена лица са личним лиценцама имају пет година радног искуства у 

струци потребно је доставити фотокопију радне књижице. 

 

 

Питање 2: 

У конкурсној документацији Поглавље IV „УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75. И 76.ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА“, тачка 2 „УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА“ ставови 1, 2, 3 и 4 Ви за сваки од услова тражите посебан 

доказ. 

С обзиром да је наша фирма уписана у Регистар Понуђача у АПР-у, а како је по закону 

то јединствена, централна, електронска и јавна база података о предузетницима и 

правним лицима који испуњавају обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке, 

прописане чланом 75.став 1.тач.1) до 4) Закона о јавним набавкама, да ли можемо 

уместо горе наведених доказа доставити потврду о упису у Регистар Понуђача? 

 



 Одговор 2: 
У складу са чланом 78. ЗЈН понуђачи који су уписани у регистар понуђача нису у обавези да у 

оквиру своје понуде достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачкe од 1) до 

4) ЗЈН.  

Понуђачи који су уписани у регистар понуђача су у обавези да у оквиру своје понуде доставе 

одговарајући доказ (извод) – решење о упису у регистар понуђача или изјаву понуђача о упису 

у регистар понуђача. 
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