
 

Датум: 02.10.2019.године 

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА 

Предмет: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са    

припремањем понуде 

   По захтеву заинтересованог лица за додатним   информацијама или   појашњењима   у вези са 

припремањем понуда у отвореном поступку јавне набавке „Шамотна опека и материјали“ 

1.1.12/2019, Наручилац у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављује одговор. 
 

Питање: 

 

 

Poštovani, 
 
Kao zainteresovanom ponuđaču molimo Vas za pojašnjenje tenderske dokumentacije Javne nabavke 

1.1.12/2019 Šamotna opeka i materijali i to: 

 

Na strani 7/33 su navedeni Obavezni uslovi člana 75 Zakona Stav 1 tačka 1),tačka 2) i tačka 4) 

Zakona. 

 

Potom na strani 9/33 navodite Dostavljanje dokaza i citiram: 

 

Понуђач/Подизвођач који су регистровани у регистру понуђача који води Агенција за 

привредне регистре не морају да доставе доказе из члана 75. став 1. тачка 1) до 3) већ уместо 

истих достављају фотокопију Решења о упису у регистар понуђача. 

 

U pozivu za podnošenje ponuda je navedeno,citiram: 

 

У складу са чланом 78. Закона о јавним набавкама, понуђачи који се налазе у Регистру понуђача, 

нису у обавези да доставе доказе о испуњености обавезних услова за учествовање у поступку јавне 

набавке из члана 75. став 1. тачке од 1) до 4) Закона о јавним набавкама. У том случају, понуђач 

који испуњава услове из члана 78. Закона о јавним набавкама, дужан је да у понуди наведе 

интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. 

 

A takođe na strani 11/33 u sadržaju ponude navodite da dokazi ispunjenosti obaveznih uslova za učešće u 

postupku javne nabavke nije potrebno ako je ponuđač upisan u registar ponuđača. 

 

Pitanje: 

Koja stavka od navedenih se treba ispoštovati-da li dostaviti fotokopje upisa u Registar ponuđača ili da li 

dostaviti u ponudi internet adresu gde su podaci javno dostupni ili da li ovo znači da i ponuđači koji su 

upisani u Registar ponuđača moraju posebno dostaviti i Uverenja zahtevana članom 75 stav 1 tačka 4) 

Zakona?  

 

                           Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију  

                   енергије и флуида и пружање услуга 
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            Телефон: 034/304-783; Факс: 034/304-783; е-mail: jnabavka@energetika-kragujevac.com 

            PIB: 101576503; МБ: 17006100; Број жиро-рачуна: 205-211835-30 Комерцијална банка                                                                                                                      

mailto:jnabavka@energetika-kragujevac.com


 

 

Одговор: 

На страни 9 дошло је до грешке није потребно посебно достављати уверења захтевана чланом 75. 

став 1. тачка 4).  Понуђачи који се налазе у Регистру понуђача, нису у обавези да доставе доказе о 

испуњености обавезних услова за учествовање у поступку јавне набавке из члана 75. став 1. тачке 

од 1) до 4) Закона о јавним набавкама већ је потребно да доставите фотокопију Решења о упису у 

регистар понуђача или интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.  

 

Овај документ је саставни конкурсне документације. 

 

Не врши се измена конкурсне документације ни продужење рока за 

подношење и отварање понуда . 

 

Комисија за јавну набавку број  1.1.12/2019  


