
           Захтев за додатним појашњењима у складу са чланом 63. став 2. Закона о 
јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/15 и 68/15) у вези са 
припремањем понуде за ЈН материјала за одржавање хигијене број 03/18, упућен 
дана 11.09.2018.године електронском поштом, од стране потенцијалног понуђача:  
 
Питање: 
 

1. „Kao zainteresovano lice za učešće u javnoj nabaci " Materijal za odrzavanje higijene", 

postupak Javne nabavke male vrednosti broj 03/18. pod dodatnim uslovima tražite 

Spisak isporucenih dobra u prethodne tri godine ( 2015., 2016. i 2017). Kao dokaz ste 

naveli Obrazac- Potvrda za reference. 

Pitanje: Zbog stalnog uznemiravanja naših komitenata u vezi pribavljanja referenc lista 

radi učešća na tenderima u različitim ustanovama, interesuje nas da li postoji mogućnost 

da tražene potvrde referentnh Naručilaca sa potpisom i pečatom istih, dostavimo na 

drugom obrascu a ne na obrascu koji se nalazi u konkursnoj dokumentaciji. Naime, 

podaci sa tih obrazaca koje smo dobili pre 10-15 dana bili bi identični podacima na 

obrascu iz konkursne dokumentacije, a ne bismo uznemiravali Naručioce. 

Ukoliko je vaš odgovor negativan, zamolili bismo vas za obrazloženje.“ 

 
Одговор:  
 
1. Чланом 76. Став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 
124/2012, 14/15 и 68/15) прописано је да Наручилац у конкурсној документацији 
одређује додатне услове за учешће у поступку јавне набавке у погледу финансијског, 
пословног, техничког и кадровског капацитета увек када је то потребно имајући у виду 
предмет јавне набавке.  

Конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, одређен је додатни услов у 
погледу пословног капацитета - Списак испоручених добара за период од последње 
три године (2015, 2016. и 2017.), а Испуњеност додатног услова за учешће у поступку 
јавне набавке у складу са чланом 77. Закона (из чл.76. Закона), понуђач доказује 
достављањем Образца-Потврда за референце који је саставни део Конкурсне 
документације и који се у друге сврхе не може користити.  

Понуда понуђача који достављеним доказима не докаже испуњеност додатног услова 
пословног капацитета, на начин који је садржином Конкурсне документације 
несумњиво и јасно представљен (одељак 4.4.2. тачка 6.), биће одбијена у смислу 
члана 106. став 1. тачка 2) ЗЈН.  
 
 


