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ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

УСЛУГА АНГАЖОВАЊА ПРАВНИХ СТРУЧЊАКА, ПАНЕЛИСТА ЗА 

СТРУЧНЕ СКУПОВЕ  

И ТРЕНЕРА ЗА ПОЛИТИКУ ЈАВНОГ ЗАСТУПАЊА 

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ: II/6-2018 

 

Потенцијални понуђач у поступку јавне набавке мале вредности услуга ангажовања 

правних стручњака, панелиста за стручне скупове и тренера за политику јавног 

заступања јавна набавка број: II/6-2018 

 

ПИТАЊЕ 1: 

у напомени на страни 26. Конкурсне документације стоји: „Наведене вредности 

услова, критеријума и подкритеријума приказани у Обрасцима XIII/2 - XIII/9 

Изјаве ангажованих експерата се доказују одговарајућим документом (диплома, 

сертификат, потврда о професионалном искуству издата од ранијег 

послодавца, потврда РФ ПИО, публикације-референтни бројеви и/или други 

одговарајући доказ) 
док се у наставку такође наводи: „Наручилац задржава право да, на писани захтев, 

по окончању поступка отварања понуда у фази стручне оцене понуда изврши: - 

контролу достављених доказа о испуњености услова за учешће у предметном 

поступку јавне набавке од стране понуђача, члана групе понуђача и/или 

подизвођача увидом у релевантна документа и - контролу доказа који су од значаја 

за оцењивање експерата.“ 

Наше питање је да ли одмах достављамо сву наведену документацију (у тексту 

болдирана) за све експерте или тек по захтеву Наручиоца? 

ОДГОВОР: 

Понуђач може наведену документацију доставити одмах односно заједно са 

понудом а на захтев Наручиоца мора да се достави ако то се то покаже у поступку 

као потребно. 

ПИТАЊЕ 2 : 

Такође, друго питање је о каквој потврди РФ ПИО је реч, да ли је потребно 

прибавити тачно одређену потврду/образац Фонда или доказ могу бити копије „М“ 

образаца или листинг ПИО? 
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ОДГОВОР: 

Доказ могу бити копије „М“ обрасца или неки други документ који доказује радно 

ангажовање. РФ ПИО на захтев грађана издаје тражене листинге. 

 

 

 

                                                        КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

 

 

 


