
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављујемо одговор на 

захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде  у 

отвореном поступку јавне набавке чији предмет су услуге, консултантске услуге – 

анализа стања електронске фискализацијеу Србији, редни број јавне набавке ЈН 4/2019. 

 

Питање: 
Poštovani, 

Jedan od dodatnih uslova za nastup na ovoj javnoj nabavci je da ponuđač ima radno angažovano 
jedno lice koje između ostalog poseduje “iskustvo u korišćenju “MS Ofis” paketa (posebno “Eksela”). 

Da li je dovoljan dokaz ovoga iskustva izjava radno angažovanog lica da ima “iskustvo u korišćenju 
“MS Ofis” paketa (posebno “Eksela”)? 

Ukoliko ne, da li je dovoljna izjava ponuđača da radno angažovano lice ima “iskustvo u korišćenju 
“MS Ofis” paketa (posebno “Eksela”)? 

“MS Ofis” paket je u širokoj upotrebi i koristi ga gotovo svako ko radi administrativni ili intelektualni 
posao, te smatramo ovakvu izjavu kao dovoljnu, posebno imajuću u vidu da predmet javne nabavke 
nije vezan za MS Ofis paket, nego je MS Ofis paket sredstvo za izradu dokumenata koji su predmet 
javne nabavke. 

Одговор на питање: 

 Наручилац прихвата извршено указивање као основано, те из тог разлога врши 

измену конкурсне документације, и то тако што се на страни 8. и 9, у оквиру поглавља 

III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, у делу додатних 

услова, тачка 1. Кадровски капацитет, у оквиру начина доказивања додаје нова алинеја 

која гласи: 

„- услов који се односи на познавању МС офис пакета доказује се Изјавом 

(Образац 4. ове конкурсне документације), којом понуђач под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне 

набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом“. 

Надаље, на страни 25, у обрасцу 4. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О 

ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛАН 

75. И 76. ЗЈН, додаје се нова тачка која гласи: 

„5) Понуђач има најмање једно лице које поред осталих услова наведених у 

оквиру кадровског капацитета има и искуство у коришћењу „МС Офис“ пакета 

(посебно „Ексела“)“.  

 

Овај одговор представљају саставни део Конкурсне документације. 

 Наручилац ће одговор објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет 

страници. 
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