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Суботица 

Трг слободе 1 

      

 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени  гласник 

Републике Србије'' бр. 124/12, бр. 14/2015 и бр. 68/2015), 

 

Поводом достављеног захтева за додатним информацијама или појашњењима 

конкурсне документације у вези ЈН К 08/17, од дана 03.04.2017. године, објављујемо 

одговор на наведено питање.  

 

Питање: 

На стр. 30-31/80 конкурсне документације наручилац је дефинисао да је за доказивање 

додатног услова у погледу пословог капацитета (тачке 1.1 и 1.2, стр. 30/80) потребно 

доставити: 

  

1.     Оверену и пописану Потврду Наручиоца/Инвеститора 

2.     Фотокопију првих страница окончане ситуације 

3.     Фотокопију Уговора 

  

Питање 1: имајући у виду да је за одређени посао који смо изводили у захтеваном 

периоду инвеститор било Министарство Републике Србије, од којих имамо раније 

уредно оверену и потписану Потврду о реализацији раније закључених иговора, али 

која не садржи све елементе које у овом случају захтева Наручилца, са друге стране 

вођени претходним искуством где нам је за добијање потврде од стране Министарства 

било потребно неколико недеља због процедура које се у Министарству захтевају, наше 

питање је да ли ће Понуђач испунити додатни услов уколико у погледу пословног 

капацитета уколико у својој понуди приложи: 

  

1.     Претходно уредно оверену и потписану потврду Министарства 

2.     Фотокопију  целокупне окончане ситуације са предмером и предрачуном 

радова, оверену од стане Инвеститора и надзорног органа 

3.     Фотокопију Уговора за предметни посао 

  

Напомињемо, да би се на предложени начин Наручилац на недвосмислен начин могао 

уверити да је Понуђач квалитетно и у уговореном року извео предметне радове, што је 

свакако у складу са чл. 10 (Начело обезбеђивања конкуренције) Закона о јавним 

набавкама. 
  
 
 
 



  

 Одговор: 

 

У случају да потврда о раније изведеним радовима коју поседује понуђач не садржи 

неки елеменат који је навео наручилац у потврдама из конкурсне документације, 

понуђач ће испунити додатни услов уколико приложи доказе уз потврду коју поседује, 

из којих се на недвосмислен начин може утврдити да испуњава тражени додатни услов. 

Уколико фотокопија  целокупне окончане ситуације са предмером и предрачуном 

радова, оверена од стране Извођача и стручног надзора, садржи све тражене елементе 

који се не налазе у овереној потврди коју понуђач прилаже, сматраће се да је испуњен 

тражени додатни услов. 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 

 


