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Одговор на захтев за додатне информације или појашњења у вези са 

припремањем понуде 

 

 

У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12, 

14/15 и 68/15) достављамо Одговор 11 на питање од 05. децембра 2016. године, у вези са 

припремањем понуде за јавну набавку број ЈН – О - 5/2016 за услугу – Успостављање 

јединственог информационог система за инспекције – Е – инспектор.  

 

Питање бр.1: 

1.     У додатним условима везано за кадровски капацитет (под тачком 6)  тражено је да се за 

сваког од радно ангажованих лица доставе следећи докази: 

−      копија дипломе ВСС 

−      копија М обрасца, 

−      копија једног од следећих докумената којим се доказује радно искуство и то: Уговор о 

раду или Уговор о обављању привремених и повремених послова или Уговор о делу или 

Потврда о радном искуству или Уверење о радном искуству или други акт којим се доказује 

испуњеност овог услова, 

−      листа релевантних референци оверена потписом и печатом од стране послодавца за кога је 

пројекат урађен 

a)     Молимо Вас појасните да ли је неопходно да се доставља М образац с обзиром на то да се 

достављају уговори и/или потврде о радном искуству. У случају достављања уговора о делу 

није могуће доставити М образац. Такође, овај доказ је непримењив на стране понуђаче. 

Одговор: 

У случају достављања уговора о делу или уговора о обављању привремених и повремених 

послова или потврде о радном искуству или уверење о радном искуству или други  акт којим 

се доказује испуњеност услова – радно искуство, није потребно доставити М образац.  

 

 b)     Везано за захтев за достављање релевантних референци од стране послодавца, молимо 

потврдите да ћете уважити и референце које су потписане од стране лица запосленог код 

наручиоца и/или послодавца, а које не садрже печат. Писма препоруке из државне управе често 

не садрже печат због посебних процедура. 

Одговор: 

Листа релевантних референци треба да буде оверена потписом и печатом од стране послодавца 

за кога је пројекат урађен. 

 


