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ЗАИНТЕРОСОВАНИМ ЛИЦИМА 
 
На основу члана, 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр.124/12, 
14/15 И 68/15), Комисија за јавну набавку даје: 
  

 
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА бр.1 
У поступку јавне набавке мале вредности број У-2/18  

Услуге физичко техничко-обезбеђење и противпожарна заштита објеката  Центра за културу 
и образовање Раковица 

 
 

1. Питање: 
 
,,На страни 8/34 конкурсне документације, у делу: додатни услов у погледу 
финансијског капацитета, под III, као доказ испуњености услова треба да доставимо 
обавештење о поднетој појединачној пореској пријави ППП ПД за мај, јун и јули 2018. 
године. 
Питање: Да ли ћете прихватити као испуњен услов ако доставимо тражене обрасце 
за април, мај и јун 2018. године? Тражени доказ за јули 2018. године још увек немамо 
и нећемо га имати пре 01.09.2018.године. Пошто је рок за подношење понуда пре 
наведеног датума, мишљења смо да би требали да прихватите и овакав доказ.“  

          Одговор: 

У конкурсној документацији  у оквиру додатних услова који се односи на финансијски 
капацитет  јасно је наведен услов да понуђач уредно исплаћује зараде запослених  
до задњег дана у месецу за претходни обрачунски месец у односу на месец када је 
објављен позив за достављање понуда, за претходна три месеца.  У складу са 
наведеним потребно је доставити тражене услове – обавештење о поднетој 
појединачној пореској пријави ППП ПД са сајта Министарства финансија и Пореске 
управе, за мај, јун, јули 2018.године. 

2. Питање: 

,,На страни 8/34 конкурсне документације, у делу: додатни услови у погледу 
пословног капацитета, као доказ испуњености услова стоји да треба да доставимо 
попуњен и оверен Образац XIII. На самом наведеном (страна 32/34 испод табеле) 
стоји да се уз образац достављају и копије уговора и потврде о извршеним услугама. 



Питање 1: За колико референтних наручилаца треба да доставимо тражене податке? 
Мора ли за пет колико је предвиђено места у табели? Да ли ћете прихватити као 
испуњен услов ако доставимо тражене податке за само једног референтног 
наручиоца? 
Питање 2: Зашто тражите и копије уговора и потврде референтног наручиоца? 
Мишљења смо да је, уз потписан и оверен Образац XIII, довољно да се достави једно 
од два наведена. Молимо Вас да измените конкурсну документацију и избришете 
један од два наведена прилога Обрасцу XIII.,, 

Одговор: 

Додатни услов у погледу пословног капацитета се доказује Обрасцем Списка 
референтних наручилаца (образац XIII) у којем се из саме табеле јасно тражи  пет 
назива референтних наручиоца коме су пружене предметне услуге, као и да се уз 
списак референтних наручилаца доставља копија уговора односно  других 
релевантних докумената из којих су видљиви подаци о пружању предметних услуга. 

 

 

                                                                               Комисија за јавну набавку 


