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СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ 

ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
                                                                                                           

ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН ОП  38/2020 

(1.2.78 у Плану јавних набавки) 

 

        Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку у 

отвореном поступку број ЈН ОП 38/2020 (1.2.78 у Плану јавних набавки)- Мерење и анализа 

нивоа буке у Пожаревцу и Костолцу, ОРН 90742100 – услуге контроле буке, доставило је 

наручиоцу писани захтев путем e-mail-а дана 13.07.2020. године у 14,06 часова. Наведеним               

e-mail-ом тражи се одговор на следеће питање: 

 

ПИТАЊЕ: 
 

У Упутству за доказивање испуњености обавезних И додатних услова за учешће у поступку 

ЈНОП  38/2020: 

“МЕРЕЊЕ И АНАЛИЗА НИВОА БУКЕ У ПОЖАРЕВЦУ И КОСТОЛЦУ” стоји: 

“Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом  подношења понуде, односно 

пријаве доказује испуњеност обавезних услова с тим што иам обавезу да у својој понуди јасно 

наведе да се налази у регистру понуђача” 

  

Да ли је, за доказивање Обавезних услова  чл.75. став 1.тачка 1), 2) 4) ЗЈН довољна Изјава (на 

меморандуму, потписана и оверена), где је наведено да је Понуђач уписан у Регистар 

понуђача, са интернет страницом где су ти подаци доступни, и Потврда да је понуђач 

регистрован у регистру понуђача. 

 

            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 и Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 

124/12, 14/15 и 68/15) дефинисано је 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, понуђач који је уписан у регистар понуђача који се води код АПР-а, може да докаже 

испуњеност обавезних услова из члана 75. ЗЈН-а за учешће у поступку јавне набавке и 

достављањем потписане изјаве у којој ће навести интернет страницу где су ти подаци 

доступни или да се на други јасан начин у понуди позове на наведену интернет страницу. 

Са друге стране, понуђач не мора да доставља Потврду да је понуђач регистрован у регистру 

понуђача, будући да се предметни поступак јавне набавке спроводи по „старом“ Закону о 

јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).  

 

            Ово појашњење и измењену конкурсну документацију у 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  У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 

http://www.pozarevac.rs/

