
ПРЕДМЕТ:  Појашњење бр.1 за  ЈН бр.13/18 

 

У складу са чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 

и 68/15), објављујемо одговорe на питањa: 

Питањa: 

 

1. На страни 5 конкурсне документације наведено је „Сва заинтересована лица која 

намеравају да поднесу понуду могу али не морају да изврше обилазак локације за 

извођење  радова и увид у пројектну документацију“ што је у супротности са обрасцем 

XVIII конкурсне документације (страна 60) у коме се изричито захтева „Напомена: 

Обилазак локације је додатни услов који морају да испуне понуђачи како би понуда била 

прихватљива. Образац потписује лице овлашћено од понуђача за обилазак локације, 

односно овлашћени представник  групе понуђача и предтставник Наручиоца. 

Овај образац попуњен, потписан и оверен печатом доставља се уз понуду.“ 

 

Питање: С обзиром да је на Обрасцу XVIII остављено место за потпис и оверу Наручиоца 

молимо Вас да нам одговорите да ли је обилазак локације обавезан? 

 

2. За испуњавање Додатних услова (страна 15), Финансијски капацитет, услов (2) да 

понуђач докаже да није био неликвидан у последњих шест месеци који претходе месецу у 

коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда. 

 

Питање: Да ли је за тражени услов довољан доказ одштампана јавно доступна интернет 

страница НБС-Претраживање дужника у принудној наплати, из које се могу видети 

подаци о броју дана блокаде и периодима блокаде који се дају за 3 године уназад, 

рачунајући од дана упита? Одштампана интернет страница садржи став да су подаци 

званични и могу се користити за службене потребе, без подношења захтева за издавање 

потврде. Копија одштампане странице у прилогу. 

 

ОДГОВОР: 

1. Обилазак локације за предметну јавну набавку није обавезан. Као што је наведено 

на стр. 5 конкурсне документације ЈН бр.13/18: „Сва заинтересована лица која 

намеравају да поднесу понуду могу, али не морају да изврше обилазак локације за 

извођење  радова и увид у пројектну документацију.“ Заинтeресована лица која 

изврше обилазак локације и увид у пројектну документацију дају изјаву на Обрасцу 

изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну 

документацију (Образац XVIII Конкурсне документације). Конкурсна 

документација ЈН бр.13/18 биће измењена у складу са одговором. 

 

2. У поглављу VI Упутство како се доказује испуњеност услова, тачка 1) за 

финансијски капацитет (20/84) наведено је да се додатни услов финансијског 

капацитета доказује достављањем Извештаја о бонитету Центра за бонитет 

(Образац БОН-ЈН) Агенције за привредне регистре који мора да садржи тражене 

податке. 



Уколико Извештај о бонитету не садржи податак о данима неликвидности у 

последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки 

објављен Позив за подношење понуда, понуђач је дужан да достави Потврду Народне 

банке Србије да у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу 

јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, није био неликвидан.  
Такође, на страни 22/84 истог поглавља наведено је да: „Наручилац неће одбити 

понуду као неприхватљиву, уколико понуда не садржи доказ одређен конкурсном 

документацијом, ако понуђач у понуди наведе интернет страницу на којој су подаци који 

су тражени у оквиру услова јавно доступни.” 

Дакле, одштампана јавно доступна интернет страница НБС-Претраживање дужника 

у принудној наплати је довољан доказ да понуђач у последњих шест месеци који претходе 

месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда није 

био неликвидан. 

 

С поштовањем,                                                          Комисија за јавну набавку ЈН бр.13/18 

 



ПРЕДМЕТ: Питање бр.2 за ЈН бр.13/18 

У складу са чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр. 124/12, 

14/15 и 68/15), објављујемо одговор на питање: 

Питање: 

1. Молимо Вас за појашњењe начина испуњавања обавезних  услова. Наиме, у

конкурсној документацији је наведено да се докази да Понуђач испуњава

обавезне услове достављају накнадно, на захтев Наручиоца, али је нејасно коју

документацију је потребно приложити. Према члану 78. Закона о јавним

набавкама, лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом

подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова, а то није

експлицитно наведено у конкурсној документацији, па Вас молимо да потврдите

које доказе је потребно доставити.

Одговор: 

Начин доказивања испуњености обавезних услова дефинисан је у поглављу VI. 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА (стр.17/84): 

„Испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тач. од 1-4. ЗЈН-а понуђач доказује 

писаном изјавом датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу. Образац 

изјаве је саставни елемент конкурсне документације (Поглавље XI. Конкурсне 

документације) на стр.53/84. Такође, је наведено да ће наручилац пре доношења одлуке 

о додели уговора, захтевати од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да 

докаже испуњеност тражених услова, на начин како је то наведено у овој конкурсној 

документацији. Потом је дата документација коју понуђач доставља на захтев 

Наручиоца.  

Такође, на стр.22/84 истог поглавља конкурсне документације стоји: „Наручилац неће 

одбити понуду као неприхватљиву, уколико понуда не садржи доказ одређен 

конкурсном документацијом, ако понуђач у понуди наведе интернет страницу на којој 

су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни“. 

Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде 

доказује испуњеност обавезних услова, довољно је да достави копију решења о упису у 

Регистар понуђача. 

Комисија за ЈН бр.13/18 
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