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1. Питање: У оквиру додатних услова за учешће у поступку јавне набавке из чл. 76. Закона, 

од понуђача се захтева да у време подношења понуде има: минимум 3 зидара, минимум 3 

тесара, минимум 2 КВ или ВКВ радника, доказује се достављањем копије М обрасца или 

уговора о радном ангажовању, фотокопије диплома о завршеном стручном образовању за 

зидаре и тесаре. С обзиром да се степен стручне спреме и занимање запосленог као и врста 

и опис посла сваког запосленог наводи у уговору о раду и М обрасцу, сматрамо да је то 

довољан доказ за његову стручну квалификацију и искуство на наведеним радним 

занимањима и да достављање дипломе није неопходно за доказивањсе стручне 

оспособљености запослених. Молимо Вас да усвојите наш предлог и извршите измену 

Конкурсне документације, тако што ћете избрисати диплому као доказ о испуњености 

услова за кадровски капацитет.  

 

Одговор: Наручилац остаје при  тексту наведеном у конкурсној документацији. М образац и 

Уговор о раду јесу докази из којих се види да су лица радно ангажована код понуђача. Диплома је 

једини валидан доказ из ког се види стручно образовање запослених. Радно стручна 

оспособљеност се односи на опште и посебне услове где радник на основу стечене стручне 

оспособљености може обављати послове како у друштвеном сектору тако и самостално у складу 

са својим квалификацијама. Сви ови докази се из тог разлога достављају кумулативно. 

 

 

2. Питање: Тачка 4) Пословни капацитет: Да понуђач докаже да је у периоду у последње 3 

године (2018, 2017, 2016) извео завршне радове у грађевинарству по којима се одобрава 

извођење радова на основу Закона о планирању и изградњи и Правилника о поступку 

спровођења обједињене процедуре електронским путем у вредности не мањој од 

8.000.000,00 динара без ПДВ-а, доказује се копијом уговора и окончане ситуације, 

овереном потврдом од стране инвеститора, фотокопије решења или другог правног акта по 

коме се одобрава извођење радова. Обједињена процедура јесте скуп поступака и 

активности које спроводи надлежни орган у вези са изградњом, доградњом или 

реконструкцијом објеката, односно извођењем радова, а који укључују издавање 

локацијских услова, издавање грађевинске дозволе, односно решења из члана 145. Закона о 

планирању и изградњи, а за које Инвеститор за чије се потребе гради објекат прибавља 

одређену документацију и на чије име гласи грађевинска дозвола. Обавеза извођача је да 

на основу пројектне документације и грађевинске дозволе (коју обезбеђује Инвеститор) 

изводи радове и као доказ да су радови завршени доставља копију уговора, окончане 

ситуације, потврду од стране инвеститора да су радови квалитетно и у року завршени. 

Молимо да усвојите наш предлог и извршите измену Конкурсне документације, тако што 

ћете избрисати фотокопију решења или другог правног акта по коме се одобрава извођење 

радова. 

 

Одговор: Наручилац остаје при тексту наведеном у конкурсној документацији. Као и сами што 

сте навели: „Обавеза извођача је да на основу пројектне документације и грађевинске дозволе коју 

обезбеђује инвеститор изводи радове“. Такође, напомињемо да сваки пројекат садржи број 

грађевинске дозволе или другог правног акта на основу којих је дозвољено извођење одређене 

врсте радова, а исте се могу проверити https://ceop.apr.gov.rs/ceopweb/sr-cyrl/home. 
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