
ПИТАЊЕ 1 

Колико могу бити стара документа која се прилажу као докази о испуњености услова за 

учешће у процесу јавне набавке? 

 

ОДГОВОР 

 У Конкурсној документацији је наведено следеће: 

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 

страницама надлежних органа ако наведе интернет страницу на којој су тражени подаци 

(докази) јавно доступни (докази о испуњенисти обавезних услова из члана 75. став 1. тачке 

14, а у складу са одредбом члана 78. Закона, јавно су доступни на интернет страници 

www.apr.gov.rs у Регистру понуђача). 

Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне 

набавке, у складу са члан 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве 

(Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3.), којом под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у 

поступку јавне набавке из члан 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном 

документацијом.  

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена 

печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за 

заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави 

Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу IV одељак 3.), потписану 

од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је 

понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или 

појединих доказа о испуњености услова. 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне 

услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане члан 76. Закона, и то:  

Понуда мора да садржи: 

 Образац понуде 

 Модел уговора 

 Образац изјаве о независној понуди  

 Oбразац изјаве о испуњавању услова из члана 75. и 76. Закона 

 Доказе о испуњености додатних услова у погледу финансијског, пословног и 

кадровског капацитета: 

 

1) ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ – да је понуђач у претходне три обрачунске 

године, имплементирао минимум једну референцу електронске писарнице засноване на 

понуђеној платформи у износу укупне понуђене цене. 

Доказ: Изјава понуђача печатом оверена, потписана од овлашћеног лица. Ако понуду 

поднос група понуђача образац изјаве потписује и печатом оверава сваки члан групе 

понуђача. 



2) ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ – да је понуђач овлашћен за продају добара која 

су предмет набавке 

Доказ:  

 За произвођача добара: није потребан доказ. 

 За овлашћеног продавца: Документ (потврда, уговор) издат од овлашћеног 

дистрибутера добара за подручје Србије да понуђач има статус овлашћеног продавца за 

продају добара и/или за учешће у конкретном поступку јавне набавке ЈН број 1.2.16. У овом 

случају доставља се и доказ за овлашћеног дистрибутера – документ (потврда, уговор) издат 

од стране произвођача добара којим се потврђује да има статус овлашћеног дистрибутера за 

подручје Србије. 

 За овлашћеног дистрибутера: Документ (потврда, уговор) издат од стране 

произвођача, којим се потврђује да понуђач има стаус овлашћеног дистрибутера за подручје 

Србије, тј. којим произвођач овлашћује понуђача за продају добара и/или за учешће у 

конкретном поступку јавне набавке ЈН број 1.2.16. 

3) КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ – понуђач мора да располаже довољним 

кадровским капацитетом – да има у радном односу односу (одређено и/или неодређено 

време) или по другом Законом о раду („Службени гласник РС“, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 

и 75/14), правно дозвољеном основу, ангажовано најмање једног инжењера за развој 

софтвера, високе стручне спреме техничке струке, који ради на пословима развоја и 

имплементације софтвера.  

Доказ: фотокопија радне књижице запосленог и изјава датом под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу да понуђач има у радном односу запослене који 

испуњавају захтеве наведене под тачком одговарајући кадровски капацитет.  

Значи, документа (потврде, уговори) којима се доказује испуњеност пословног 

капацитета морају бити тренутно важећа, остало се доказује изјавом са стране 7/24 и 8/24 из 

Конкурсне документације и потребна је оверена фотокопија радне књижице за инжењера за 

развој софтвера, високе стручне спреме техничке струке, који ради на пословима развоја и 

имплементације софтвера. 

 

За КОМИСИЈУ ЗА ЈН 1.2.16 

 Јелица Тодоровић 


