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На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 
124/2012, 14/2015 и 68/2015) Наручилац објављује  
 

Одговор на питање потенцијалних понуђача у вези са 
 конкурсном  документацијом за ЈН-04/2018 - обезбеђење топлане 

 
                      
Питање понуђача 1: 
У делу конкурсне документације која се односи на доказивање додатних услова 
захтевате да понуђач достави копије радних књижица. 
Имајући у виду да је Одредбом члана 116. став 1. Закона о изменама и допунама 
Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 75/2014) прописано да са 1. јануаром 2016. године 
престаје да важе одредба члана 204. Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013), којом је уређено питање радне књижице, као и Правилник о 
радној књижици („Сл.гласник РС“, бр. 17/97), те у складу са горе наведеним радна 
књижица као документ престаје да важи од 01.01.2016.године, сматрамо да се наведени 
услов може доказати достављањем копије уговора и М обрасца. 
Да ли ћете прихватити горе наведено? 
 

Питање понуђача 2: 
У делу тендерске документације за јавну набавку услуга обезбеђења (ЈН број: 04/2018), 
а који се односи на испуњеност кадровских капацитета, навели сте да је понуђач у 
обавези да достави следећу документацију: „фотокопије уговора и радних књижица 
заједно са копијом обрасца о пријави-одјави Фонду ПИО (М3А, МА или други 
одговарајући)“. 
Сматрамо да је достављање фотокопије радних књижица као доказ испуњености 
додатних услова непотребно. 
Наиме, овом приликом позивамо се на одредбе Закона о раду којима су радне књижице 
од 01.01.2016. године стављене ван употребе и нису релевантне приликом доказивања 
испуњености кадровских капацитета. 
Копија уговора о раду и копија обрасца о пријави-одјави у Фонду ПИО, више су него 
валидан и довољан документ. 
»Одредбом члана 116. став 1. Закона о изменама и допунама Закона о раду („Сл. 
гласник РС“, бр. 75/2014) прописано је да са 1. јануаром 2016. године престаје да важе 
одредба члана 204. Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013), којом је уређено питање радне књижице, као и Правилник о радној књижици 
(„Сл. гласник РС“, бр. 17/97).« 
Радни односи, доприноси, Централни регистар обавезног социјалног осигурања 
наставља да функционише на начин како је предвиђено - преласком на електронску 
управу, тако да су радне књижице изгубиле свој смисао. 
Имајући у виду све горе наведено, молимо вас да из тендерске документације, у делу 
доказивања кадровских капацитета, избаците захтев за достављањем копија радних 
књижица. 
 
 
Одговор наручиоца на питања понуђача 1 и понуђача 2: 
Услови у погледу неопходног кадровског капацитета сматраће се испуњеним и уколико 
се не доставе фотокопије радних књижица.  

 

 

Комисија за јавну набавку 


