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На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 

14/15 и 68/15), комисија за јавну набавку број 404-175 објављује следеће  

 

ДРУГО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

јавна набавке услуга - Израда ПДР Бањско – туристичког комплекса „Николичево“, 

редни број набавке 404 – 175 

 

Заинтересовано лице у предметном поступку јавне набавке се обратило наручиоцу 

са захтевом за појашњење конкурсне документације следећим питањем:   

„Дана 24.05.2019. године, објавили сте Појашњење конкурсне документација у ЈН 

404-175 на наш захтев достављен путем електронске поште 23.05.2019. године. 

Питање се односило на услов достављања „радне књижице“ као доказа да запослени 

је ангажован у привредном субјекту понуђача.“ 

Добијеним одговором нисмо задовољни јер нисте експлицитно у појашњењу навели 

да ли је и даље потребно доставити копију радне књижице ии не треба? 

Цитираћу вам део из КД, стр. 12/36: 

„Понуђач мора доставити доказ (фотокопију радне књижице и М-А ... и тд“. 

Дакле, супротно вашем одговору у постављеном појашњењу, ви ипак у КД 

императивно захтевате достављање копије радне књижице и није остављена 

могућност да се тумачи да ли треба доставити или један или други или пак неки 

трећи документ као доказ из ког се може недвосмислено утврдити да ли је испуњен 

критеријум. 

С тога понављам питање и молим за егзактан, недвосмислен одговор: 

Питање 1. 

Да ли је потребно доставити за запослене копију радне књижице? Ако јесте, на 

основу ког закона тражите наведени доказ на дати начин?“ 



Појашњење: 

Комисија за јавну набавку поново наводи да се испуњеност свих услова у 

предметном поступку јавне набавке (обавезних и додатних) доказује сходно 

упутству које је дато на страни 10 конкурсне документације које гласи: 

„Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке 

наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4. и 

додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у 

табеларном приказу додатних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4, у складу са чл. 77. 

ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. ове конкурсне 

документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 

потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 

1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном 

документацијом.  

Такође, наведено је и да: 

„Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача, 

чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености 

услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или 

појединих доказа о испуњености услова. Ако понуђач у остављеном, примереном 

року који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће 

његову понуду одбити као неприхватљиву.“ 

Уколико наручилац буде захтевао доставњање копија доказа о испуњености услова 

за учешће у поступку јавне набавке понуђач може доставити неки од доказа – 

образаца који су наведени у КД или, како је наведено у цитираном делу КД, „другог 

одговарајућег обрасца којим на несумњив начин доказује услов.“ С тим у вези, 

ниједан понуђач који за своје запослене нема радне књижице, неће бити у обавези да 

их достави.   

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  

број 404-175 

 


