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Одговор на постављенo питањe заинтересованог понуђача у јавној набавци број 

12/13 „Куповина и уградња семафорских уређаја на раскрсницама“ 
 
 
Понуђач је поставио питања и тржио појашњење конкурсне документације: 
 
Питање 1: 
На страни 6/51 за испуњеност услова у погледу кадровског капацитета, да ли је за дипломираног 
инжењера телекомуникација са лиценцом 453 довољно доставити уговор оверен од стране 
фирме и инжењера са којим је склопљен уговор о делу. 
 
Одговор комисије за јавну набавку: 
 
 
 
 
 
 

Наручилац Конкурсном документацијом од понуђача тражи да као доказ у погледу кадровског 
капацитета између осталог достави и: 
- фотокопија доказа о радној ангажованости за најмање 15 запослених лица (радне 
књижице и уговор о раду за радно ангажоване на неодређено и одређено време, или уговор о 
радном ангажовању ван радног односа). 
 
 
 

Напомињемо да на основу члана 199. став 1 Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009 и 32/2013): ''Послодавац може са одређеним лицем да закључи уговор о делу, 
ради обављања послова који су ван делатности послодавца, а који имају за предмет самосталну 
израду или оправку одређене ствари, самостално извршење одређеног физичког или 
интелектуалног посла'' тако да уговор о делу не би био основ за ангажовање допуштен 
конкурсном документацијом. 
 
Комисија ће прихватити доказ о било ком другом основу радноог ангажовања прописаним 
Законом о раду. 
 
Питање 2: 
На страни 4/51 за испуњеност услова из члана 75. и члана 76. закона о јавним набавкама да ли 
је као доказ да је понуђач регистрован код надлежног органа односно уписан у одговарајући 
регистар, довољно доставити извод из регистра Агенције за привредне регистре? 
 
Одговор комисије за јавну набавку: 
 
Тачком 1 услова за учешче у поступку јавне набавке, из конкурсне документације, предвиђено је 
да се као доказ да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар, достави: 
 
- Уколико је понуђач правно лице –извод из регистра Агенције за привредне регистре, 

односно извод из регистра надлежног Привредног суда, 
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у зависности од тога где је понуђач, као правно лице регистрован. То значи да је као доказ о 
регистрацији довољно доставити извог из Агенције за привредне регистре, уколико је понуђач 
регистрован код наведене агенције.  
 
Питање 3: 
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама обраћамо вам се са захтевом да нам дате 
појашњење: 
 
У поглављу „Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75 и 76. Закона и упутсво како се 
доказује испуњеност тих услова“ у тачки 8. – Да понуђач располаже финансијским капацитетом, 
тражи се само финансијски капацитет у предходне три године и промет од најмање 
50.000.000,00 динара годишње, као једини услов за доказивање финансијског капацитета. 
У фусноти **стоји: у случају заједничке понуде услов да понуђач није био у блокади испуњава 
сваки члан групе и доказ доставља уз понуду.  
 
Питање 1: обзиром да је наведено који услов и испуњава понуђач у погледу финансијског 
капацитета, зашто је у фусноти **наведен начин доказивања услова који није наведен у тачки 
8., а то је да понуђач није био у блокади? 
 
Одговор комисије за јавну набавку: 
 
Фуснота ** је грешком додата у фусноте испод тачке 8. поглавља „Услови за учешће у поступку 
јавне набавке из чл. 75 и 76 и упутство како се доказује испуњеност тих услова“. Наиме, у тачки 
8. која се односи на тражени финансијски капацитет, нигде се као услов не тражи да понуђач 
није био у блокади. 
 
Наручилац ће, у складу са чл. 63. Закона о јавним набавкама, изменити конкурсну документацију 
тако што ће обрисати фусноту **, у оквиру тачке 8. и ову измену објавити на Порталу јавних 
набавки и на својој интернет страници. 
 
Питање 4: 
Молим Вас за информацију да ли је неопходан откуп тендерске документације за јавну набавку 
12/13. У материјалу који сам доунлоад-овао са портала јавних набавки о томе нисам нашао 
запис, па се питам да није по актуелној процедури јавних набавки можда тај чин (откуп) 
превазиђен. Ако је откуп неопходан, претпостављам да се и даље врши са овлашћењем и уз 
уплату одређене суме, па Вас молим да ме упутите на начин откупа документације. 
 
Одговор комисије за јавну набавку: 
 
У предметној јавној набавци није предвиђен откуп конкурсне документације, уколико се иста 
преузима са Портала јавних набавки или сајта Секретаријата за саобраћај. 
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