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СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ 

ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
 

ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуда за јавну набавку број ЈН МВ 21/2020 

(1.2.41  у Плану јавних набавки) 

 

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку мале 

вредности број ЈН МВ 21/2020 (1.2.41  у Плану јавних набавки ) – Услуге: Извиђање и 

уклањање неексплодираних убојних средстава ради реализације прве фазе проширења 

"Новог гробља у Пожаревцу" површине од 8.000 m2, ОРН 45112340 – Радови на 

деконтаминацији тла, доставило је наручиоцу писани захтев путем e-mail-а дана 14.05.2020. 

године у 11,30 часова. Наведеним e-mail-ом тражи се одговор на следеће питање: 

 

ПИТАЊЕ: 

Молимо Вас да нам одговорите на следеће питање у ЈН Извиђање и уклањање НУС ради 

реализације I фазе проширења Новог гробља на 16 страни тендерске документације навели сте 

под тачком 2 документацију која је потребна да се прибави из казнене евиденције а под тачком 

3 на 17 стр доказ за порезе питање је да ли Решење о Регистру понуђача може да замени 

документацију под тачком 2 и 3 на 16 и 17 страни тендерске документације? 

У вези са наведеним, а у складу са чланом 63.став 3. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац даје следећи: 

ОДГОВОР: 

Конкурсном документацијом, на страни 15. дефинисано је, између осталог, да Лице уписано у 

регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, односно пријаве доказује 

испуњеност обавезних услова с тим што има обавезу да у својој понуди јасно наведе да се 

налази у регистру понуђача. 

Дакле, понуђачи могу да докажу испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 

4) Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) достављањем 

фотокопије Решења АПР-а о упису у регистар понуђача или пак јасним навођењем у понуди да 

је понуђач уписан у наведени регистар. 

Такође, на страни 15. конкурсне документације предвиђена је могућност да понуђачи 

испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама 

(„Сл.гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) могу доказати и достављањем попуњене и 

потписане изјаве којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да 

испуњава обавезне услове (Образац бр.18 конкурсне документације). 

  

           Ово појашњење у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на 

својој интернет страници www.pozarevac.rs 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

http://www.pozarevac.rs/

