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Предмет:  јавна набавка мале вредности услуга - Припрема подлога за израду и 
доношење техничких прописа у области електроенергетике, ЈН 9/17 
 
Наручилац је дужан, према члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама (“Службени 
гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), да у року од три дана од 
дана пријема захтева, одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет 
страници. 
 
Питањe: 1. Да ли дипломирани мастер инжењер електротехнике са искуством од 
најмање 5 година може да буде ангажован по уговору о делу? 
Одговор 1: Да. Конкурсна документација, Поглавље 2 - Упутство како се доказује 
испуњеност услова, I Докази - 5) Докази да понуђач располаже неопходном кадровским 
капацитетом, страна 6: „Сва наведена лица морају бити запослена на неодређено време 
или одређено време или радно ангажована уговором о делу (с тим да је потребно да 
период ангажовања лица запослених на одређено време и радно ангажованих уговором 
о делу траје током трајања уговора)“. 
  
Питањe: 2. Да ли је потребно доставити све тражене доказе за сва лица која чине 
кадровски капацитет приликом подношења тендерске документације или се 
испуњеност услова доказује само и искључиво изјавом из поглавља 7. како је 
наведено у Тендерској документацији, а уколико будемо изабрани, Наручилац 
може да тражи на увид копије ове документације: 
 - копије обрасца М - Пријава, промена и одјава на обавезно социјално осигурање или 
други одговарајући образац из којег се види да су лица пријављена на пензијско 
осигурање као запослени, као радно ангажовани на основу уговора о делу, односно 
обрасца М-УН – пријава о уплати доприноса по основу уговорне накнаде, односно 
накнаде по основу уговора о допунском раду и висини те накнаде (за лица ангажована 
уговором о делу, а истовремено осигурана по другом основу);  
- копије диплома тражених факултета; 
- копије Потврде о важности тражених лиценци, потписане и оверене од стране власника 
лиценци;  
- копија потврде, решења или други акти из којих се види на којим пословима и са којом 
стручном спремом је стечено радно искуство.  
Одговор 2: Испуњеност услова се доказује изјавом из Поглавља 7. Конкурсна 
документација, Поглавље 2 - Упутство како се доказује испуњеност услова, II 
Испуњеност услова се доказује изјавом, страна 6: Испуњеност услова из овог поглавља 
се доказује изјавом из члана 77. став 4. ЗЈН – (саставни део конкурсне документације – 
Поглавље 7). 



 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача 
копије докумената. Конкурсна документација, Поглавље 2 - Упутство како се доказује 
испуњеност услова, IV Достава доказа, страна 7: Уколико је понуђач доставио Изјаву о 
испуњености услова (Поглавље 7.), наручилац може пре доношења одлуке о додели 
уговора да тражи од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави 
копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал 
или оверену копију свих или појединих доказа.  


