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Захтеви за објашљења заинтересованог  лица заведена код  Наручиоца  

под бр. УП  209/17 од 16.01.2017. године  и појашњења 

у јавној набавци у отвореном поступку ВЈН 02/16 

 
 

Zahtev za objašnjenja u vezi postupka javne nabavke u otvorenom postupku VJN broj 

02/16 –radovi 

 

U skladu sa članom 20. i članom 63. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 

124/2012, 14/2015 i 68/2015), upućujemo Vam Zahtev za Objašnjenja u vezi postupka javne 

nabavke u otvorenom postupku VJN broj 02/16 –radovi: Izvršenje svih pripremnih radova 

(izrada nedostajućih podloga), Izrada Tehničke dokumentacije, Izvođenje radova na izgradnji 

Objekata F1,F2,F3 i F4 i Poslova po ovlašćenju Naručioca, u naselјu ''Jugovićevo'' u Novom 

Sadu. 

 

U odgovorima na pitanja zainteresovanog lica i pojašnjenjima u javnoj nabavci u otvorenom 

postupku VJN broj 02/16, zavedena kod naručioca pod br. UP 138/17 od 11.01.2017. godine, 

naveli ste da se radnom knjižicom ne dokazuju stručna sprema a ni druge činjenice, jer radna 

knjižica nema svojstvo javne isprave. 

U vezi sa Vašim navodima upoznajemo Vas sa sledećim činjenicama: 

“Članom 116. stav 1-2. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 

74/15) propisano je da član 204. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/05, 61/05, 54/09 i 

32/13) i Pravilnik o radnoj knjižici ("Sl. glasnik RS", br. 17/97) prestaju da važe 1. januara 2016. 

godine. Radne knjižice izdate zaklјučno sa 31. decembrom 2015. godine nastavlјaju da se 

koriste kao javne isprave, a podaci upisani u te knjižice mogu da služe kao dokaz za 

ostvarivanje prava iz radnog odnosa i drugih prava u skladu sa zakonom.  

Imajući u vidu navedeno, ne postoji pravni osnov da se od 1. januara 2016. godine u radne 

knjižice izdate zaklјučno sa 31. 12. 2015. godine unose novi podaci ili vrši promena unetih 

podataka. 

(Mišlјenje Ministarstva za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, 

broj 011-00-88/2016-02, od 5. 2. 2016)” 

“Članom 116. st. 1-2. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 

74/15) propisano je da član 204. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/05, 61/05, 54/09 i 

32/13) i Pravilnik o radnoj knjižici ("Sl. glasnik RS", br. 17/97) prestaju da važe 1. januara 2016. 

godine. Radne knjižice izdate zaklјučno sa 31. decembrom 2015. godine nastavlјaju da se 
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koriste kao javne isprave, a podaci upisani u te knjižice mogu da služe kao dokaz za 

ostvarivanje prava iz radnog odnosa i drugih prava u skladu sa zakonom.  

Imajući u vidu navedeno, ne postoji pravni osnov da se od 1. januara 2016. godine izdaju radne 

knjižice. 

(Mišlјenje Ministarstva za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, 

broj 011-00-87/2016-02, od 5. 2. 2016)“ 

  

Imajući u vidu navedeno, iako ne postoji pravni osnov da se od 1. januara 2016. godine izdaju 

radne knjižice, radna knjižica u koju je izvršen upis i koja je izdata zaklјučno sa 31. decembrom 

2015. godine nije izgubila snagu javne isprave. 

Obzirom da je do 31. decembra 2015. godine postojala obaveza unošenja podataka o školskoj i 

stručnoj spremi lica kome se radna knjižica izdaje, a koju je upisivalo službeno lice nadležnog 

organa na osnovu podnetij javnih isprava, radna knjižica je validan dokaz o stručnoj spremi 

upisanoj do 31. decembra 2015. godine. 

Pitanje br. 1: Molimo Vas da pojasnite šta su uverenja o stručnoj spremi, koje su to sve javne 

isprave koje ponuđač treba da dostavi kao dokaz? 

  

Pitanje br. 2: Za koja radno angažovana zaposlena lica na dan 30.11.2016. godine je potrebno 

dostaviti gore navedene javne isprave kojima se dokazuje stručna sprema?  

Šta se dostavlja u slučaju kada ponuđač ima zaposlene i nekvalifikovane radnike? 

  

Pitanje br. 3: Za koja sredstva od navedenih (kranovi, fabrike betona, mikseri, autodizalice, 

pumpe za beton, telјači, bageri, kamioni, laboratorije za beton, kompresori, agregati i skela 

minimum 5.000m2) je potrebno dostaviti Ugovore o sticanju prava svojine na sredstvima, 

ukoliko se radi o svojini? 

  

Molimo Vas da u skladu sa članom 20. Zakona o javnim nabavkama  potvrdite prijem naših 

pitanja.  
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ОДГОВОРИ  

 

Став Наручиоца: Наручилац остаје код става да је  у Конкурсној документацији са 

разлогом утврђено да се поступку јавне набавке   радном књижицом не доказују тражени 

подаци о стручној спреми. Ово из разлога што би и тако обимну документацију потребну 

за доказивање тражених података додатно усложили прављењем разлике између 

запослених пре 31.12.2015. године и осталих лица. Осим тога поставља се питање шта би 

било са оним запосленим од пре 31.12.2015. године који су стекли додатну стручну 

спрему или другу врсту стручне спреме која по сили прописа не може бити уписана у 

радну књижицу. Такође, одредба Закона на коју се позива заинтересовано лице  се такође, 

односи  на остваривање права из радног односа и друга права запослених, а не на права 

привредних субјеката да учествују у поступцима јавни набавки. 

 

1. Уверења о стручној спреми су јавне су јавне исправе о  врсти стручне, односно 

школске  спреме, издата у складу са законом. 

 

2. У Делу 1.  Конкурсне документације на страни 32 од 64 је децидно је наведено да 

ради о грађевинској, машинској, електро и осталим струкама, за које се достављају 

докази о стручној спреми. За неквалификоване раднике се не  издаје уверење о 

спреми. 

 

3. За наведена средства која су у власништву понуђача, а за која је у у складу са 

законом прописано обавезна форма уговора за стицање права својине, прилажу се 

уговори о стицању својине. 

 

 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ВЈН 02/16 

 


