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        Број: 404-02-71/4/2019-08 

      Датум: 15.01.2020. године 

      Београд 
     

Предмет: јавна набавка мале вредности услуга – Израда студије о опреми под 

притиском и једноставним посудама под притиском, ЈН 15/19   
Наручилац је дужан, према члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама (“Службени 

гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), да у року од три дана од 

дана пријема захтева одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет 

страници. 

 

Питање 1: 

Најљубазније Вам молим за информацију око припреме документације. 

Конкурсну документацију смо преузели са сајта и попунили (Обрасци 1-8). 

Обавезни услови су испуњени, преузели смо Уверења из Пореске управе, Основног и 

Вишег суда и АПР-а. 

Додатни услови, располажемо неопходним кадровима и попунили смо Изјаве из КД 

(Обрасци 7 и 8).  

Да ли је потребно да доставимо Уговор о делу, копије М образаца и копије диплома или 

се то чини накнадно, на Ваш захтев? 

Осим наведене документације да ли смо у обавези да доставимо нешто додатно. 

Одговор 1: 

Обавештавамо вас да се у Конкурсној документацији број: 404-02-71/2/2019-08 од 

09.01.2020. године, на страни 5. Упутство како се доказује испуњеност услова, наводи: 

„Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, горе 

наведних под редним бројем 1.), 2.), 3.) и 4.) и додатног услова под редним бројем 5.), 

у складу са чл. 77. став 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ 

ПОНУЂАЧА/ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА (Поглавље 4 конкурсне документације, 

Обрасци 7 и 8), којим се под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује 

испуњеност услова за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. став 1. тачке 1) до 

4), члан 75. став 2. и члан 76. став 1. ЗЈН, дефинисаних овом конкурсном 

документацијом.“ 

Такође, на страни 5. се наводи:“ ДОСТАВА ДОКАЗА: Наручилац може пре доношења 

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

да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид 

оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. Ако 

понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 (пет) дана, не 

достави на увид тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као 

неприхватљиву.“  

 

Из наведеног произилази да није потребно доставити доказе за испуњеност обавезних и 

додатних услова. Довољно је доставити попуњене и потписане Обрасце од 1-8 из 

конкурсне документације. 

 

КОМИСИЈА 


