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ПОЈАШЊЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ   

РЕДНИ БРОЈ ЈН 126-2020 

Израда процедура за реаговање у случају хаваријских загађења и израда плана обуке 

 

 

 ПИТАЊЕ: 

„Ugovori u radu (koji se traže kao dokaz) poslovna su tajna u Hrvatskoj (iznosi plata): Što moramo 

dostaviti? 

  Obrazac prijave na socijalno osiguranje? Hrvatski mirovinski zavod? “ 

 

ОДГОВОР: 

 У складу са чланом 14. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 

14/15 и 68/15) Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди 

које је као такве понуђач означио у понуди, као и да одбије давање информације која би значила повреду 

поверљивости података добијених у понуди. У ставу 2. истог члана закона је прописано да се неће 

сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од 

значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.  

 Понуђач може као поверљиве да означи одређене податке у понуди, али само ако се исти 

сматрају поверљивим у складу са законом.  

 Износ плате, као податак у оквиру уговора о раду, није релевантан за оцену доказивања 

додатног услова за учешће у поступку јавне набавке у погледу кадровског капацитета, па понуђач може 

тај део уговора заштити на начин да се у наведени податак не може извршити увид. 

 Уговори о раду, у смислу горе цитираног члана 14. став 2. Закона о јавним набавкама,  као 

доказ о испуњености додатног услова за учешће у поступку јавне набавке, имају карактер других података 

из понуде, који су од значаја за примену елемента критеријума и рангирање понуда, па уколико понуђач 

не докаже да испуњава додатне услове за учешће, наведена врста недостатка у садржини понуде има 

карактер једног од неколико битних недостатака прописаних чланом 106. Закона о јавним набавкама. 

 Што се тиче другог дела питања, понуђач доставља одговарајући доказ по прописима државе 

у којој има седиште. 

 На страни 9/35 предметне конкурсне документације утврђено је да ако се у држави у којој 

понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану 

изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, 

јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 

 Напомињемо да је у Упутству како се доказује испуњеност обавезних и додатних услова, на 

страни 7/35 утврђено да испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке 

наведених у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1. 2. 3. и 4. и додатних услова за 

учешће у поступку предметне јавне набавке наведног у табеларном приказу додатног услова под редним 

бројем 1. 2. и 3. у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац VI.5. у 

поглављу VI. ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 

потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 

2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом, што значи да ће понуђач бити дужан да 

достави наведене доказе уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних 

и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или појединих доказа о 

испуњености услова).  

 У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама Наручилац овај одговор објављује на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  

Комисија за јавну набавку 

 


