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        - фотокопију потврде Инжињерске коморе Србије, да је носилац 
лиценци члан ИКС, да је измирио обавезе према Комори у текућој години и да му 
Одлуком Суда Части није одузета лиценца, као доказ да носилац лиценце има 
важеће лиценце. 

 -фотокопију доказа о радној ангажованости наведеног лица са 
важећим лиценцама од стране понуђача (радна књижица и уговор о раду за радно 
ангажованог-е) на неодређено и одређено време или уговор о радном ангажовању 
ван радног односа), 

- фотокопијама  уговора потписаних између предузећа (послодавца) у 
коме је лице које се предлаже за надзорног органа било запослено или на други 
начин ангажовано и наручиоца (инвеститора), из којих се види да је предузеће 
(послодавац) било ангажовано од стране наручиоца за вршење послова стручног 
надзора у области пројектовања или извођења припадајућих радова 
грађевинарства у збирном трајању од 12 месеци, у периоду до истека рока за 
подношење понуда. 

- писане изјаве одговорног лица предузећа (послодавца) да је лице које се 
предлаже  за надзорни орган, у одређеном периоду, било запослено или на други 
начин ангажовано на вршењу послова стручног надзора у области пројектовања 
или извођења припадајућих радова грађевинарства.  

* У случају подношења заједничке понуде, задати услов о кадровском 
капацитету, чланови групе испуњавају заједно, уколико понуђач наступа са 
подизвођачем, дужан је да сам испуни задати услов о кадровском 
капацитету. 

Уколико у понуди нису приложени наведени докази о испуњености услова из 
члана 75. и из члана 76. Закона, Правилника, као и услови из Конкурсне 
документације или се не доставе други докази о испуњавању тражених услова, 
понуда ће бити одбијена као неприхватљива због битних недостатака. 
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на 
интернет страницама Агенције за привредне регистре и НБС и то: 
Извештај о бонитету и Листинг са сајта НБС.  
Докази о испуњености услова из наведених прописа и Конкурсне 
документације могу се достављати у неовереним копијама, а Наручилац 
може пре доношења одлуке о додели уговора, да тражи од понуђача чија је 
понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, 
да у року од 5 дана достави на увид оригинал или оверену копију свих или 
појединих доказа. Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, 
понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са 
законом којим се уређује електронски документ. 
Ако понуђач  у остављеном примереном року који не може бити краћи од 5 дана, 
не достави на увид  Наручиоцу оригинал или оверену копију тражених доказа, 
Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ 
одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет 
страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 


