
 
 
Појашњење конкурсне документације  и одговори на питање заинтересованог лица за 
јавну набавку радова број Д-01/16: 
 
 

У делу конкурсне 10. ДОДАТНИ УСЛОВИ а) Да располаже неопходним 
финансијским и пословним капацитетом: сте навели  
 
Услов за учешће понуђача у поступку јавне набавке је и достављање доказа да је 
понуђач у претходне 2 (две) године, у 2014 и 2015 години извео грађевинскo занатске 
(керамичарске, зидарске, изолатерске, молерско-фарбарске...) инсталатерске 
(електроинсталације и водоводне инсталације) радове настамбеним, пословним или 
стамбено-пословним објектима укупне минималне вредности од 25.000.000,00 динара 
од чега је извео најмање 1 (један) посао у минималном износу од 15.000.000,00 
динара без ПДВ-а и да за исте није имао рекламација које се односе на квалитет 
извршених радова. У циљу доказивања овог услова, понуђач доставља копије уговора 
и ситуације (копију прве и задње стране) или копије рачуна са спецификацијом 
изведених радова оверене од 
стране наручиоца/инвеститора и Потврду издату и оверену од стране фирме 
којој су радови извршени. Потврда мора бити издата на меморандуму фирме 
наручиоца и оверена од стране овлашћеног лица фирме (име, презиме, 
занимање и функција коју обавља у фирми). Предметна потврда мора бити 
издата после датума објављивања јавног позива. 

Питање: 
Наведени услов да понуђач има барем један посао вредности 15.000.000,00 милиона 
динара није у складу са Законом о јавним набавкама и дискриминаторски је. Наиме 
шта више у упутству Управе за јавне набавке стоји да  „ Наручилац у делу 
финансијског и пословног капацитета може захтевати да је понуђач извео радове или 
прижио услуге у претходне три године у врeдности која је највише три пута већа од 
процењене вредности јавне набавке“. С тим у вези Ваш захтев да је Извођач извео 
најмање један посао вредности 15.000.000,00 динара није у складу са ЗЈН нити 
упутством Управе за јавне набавке, па га са тим у вези промените.  
 
Одговор:  
Стручна комисија наручиоца је у поступку израде тендерске документације и 
дефинисања додатних услова које потенцијлни понуђачи морају да испуне имала у 
виду врсту радова као и делатност којом се наручилац бави. Вредност једног посла у 
износу од 15.000.000,00 динара одређена је искуствено а полазећи од предпоставке 
да су у укупној вредности садржани разни грађевински радови и да је удео 
специфицираних радова у вредности објекта односно посла испод 50% односно 
знатно испод процењене вредности набавке. При томе наручилац у доказивању овог 
услова није дефинисао врсту радова која је предмет спецификације већ само укупну 
вредност радова.   
 

2. У делу конкурсне 10. ДОДАТНИ УСЛОВИ б) Да располаже довољним кадровским 
капацитетом: 
 
Да би задовољио услове понуђач мора да има најмање 15 запослених радника 
ангажованих у складу са Законом о раду (доказ: број радника доказује се 
изводом из електронске базе података пореске управе (ЕБП-ПУРС) од задње 
исплате.  Довољан доказ је прва страна извода или копија М обрасца. 
 



Питање: Да ли је као доказ довољно доставити или М образац или Извод ЕБП-ПУРС 
или је потребно доставити оба доказа за запослене раднике? 
 

Одговор: 
Да би понуђач испунио додатни услов да располаже довољним кадровским 
капацитетима довољно је да достави копију прве стране извода из електронске базе 
података пореске управе (ЕБП-ПУРС) од задње исплате или копије М образаца за 
запослене. Дакле довољно је доставити један од доказа. 
Понуђач може да достави и копију прве стране извода (ЕБП-ПУРС) и копију М 
обрасца за евентуално новозапослене раднике након месеца за који се доставља 
копија извода (ЕБП-ПУРС). 
 
 
 

 


