
            Захтев за додатним појашњењима у складу са чланом 63. став 2. Закона 
о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/15 и 68/15) у вези 
са припремањем понуде, упућен од стране потенцијалног понуђача:  
 
Питање: 

1. „U okviru dodatnih uslova kadrovskog kapaciteta zahtevate da ponuđač u 
momentu podnošenja ponuda ima u radnom odnosu minimum 10 (deset) stalno 
zaposlenih radnika od kojih minimum 1 (jednog) inženjera sa licencom 400 ili 401 ili 410 ili 
411 što se dokazuje kopijom licence, potvrdom inženjerske komore izdate nakon poziva 
za podnošenje ponuda i dokazom o radnom statusu. Da li je u pitanju greška, s obzirom 
da je nejasno iz kog razloga zahtevate da potvrda Inženjerske komore Srbije bude izdata 
nakon objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, posebno kada se uzme u obzir da 
potvrda Inženjerske komore važi godinu dana od dana izdavanja, odnosno uplate 
godišnje članarine. Tako na primer, potvrda Inženjerske komore Srbije koja je izdata šest 
meseci pre objavljivanja poziva važeća je i u momentu podnošenje ponuda a biće važeća 
i tokom realizacije ugovora, odnosno izvođenja radova, s obzirom da je  rok za izvođenje 
predmetnih radova maksimalno 30 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao. Molimo 
Vas da u skladu sa navedenim kao dokaz prihvatite potvrdu Inženjerske komore Srbije 
koja je važeća na dan otvaranja ponuda.“ 

Одговор: 
 

1.         Чланом 76. Став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
број 124/2012, 14/15 и 68/15) прописано је да Наручилац у конкурсној документацији 
одређује додатне услове за учешће у поступку јавне набавке у погледу 
финансијског, пословног, техничког и кадровског капацитета увек када је то потребно 
имајући у виду предмет јавне набавке. У конкурсној документацији за предметну 
јавну набавку, одређени су додатни услови у погледу кадровског капацитета и то 
минимум један одговорни извођач са лиценцом 400 или 401 или 410 или 411, а 
испуњеност услова Понуђач доказује достављањем копије лиценце за одговорног 
извођача радова, потврде Инжењерске коморе издате након позива за подношење 
понуда и доказом о радном статусу. Потврда Инжењерске коморе треба да буде 
издата након позива за подношење понуда, јер се њом потврђује да, на дан 
издавања потврде, осим измирене обавезе плаћања чланарине комори, одлуком 
Суда части издата лиценца није одузета, а све ради оцене способности Понуђача за 
извршење уговора о јавној набавци. Издавање потврде од стране Инжењерске 
коморе је једноставна процедура и не захтева додатне трошкове за Понуђача. 
 

 


