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ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези поступка јавне набавке: 
Услугa превођења за потребе организационих јединица РФЗО, број јавне набавке: 404-
22-228/19-7 
 

 
Дана 22.03.2019. године, заинтересовано лице обратило се захтевом за појашњењем, код 

наручиоца заведен под 08/3 404-2-7/19-8 дана 25.03.2019. године, у вези поступка јавне набавке: 
Услугa превођења за потребе организационих јединица РФЗО, број јавне набавке: 404-22-228/19-7, 
сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15).  
 
 Питање: 
 „Рок од 5 радних дана није довољан за прикупљање овако обимне документације 
(прибављање неколико извода, уверења, потписане референце итд.) а pdf. фајл конкурсне 
документације има преко 30 страна за читање за набавку чија вредност није велика. У складу са 
горенаведеним, нисмо у прилици да учествујемо у овом поступку. 
          Ми смо као предузеће уписани у регистар понуђача на АПР-у, и имамо регулисане све обавезе 
према држави. Web страница на којој су информације јавно доступне и где се може проверити наша 
тврдња је www.apr.rs (Регистар понуђача).“ 

 
 Одговор: 
  На страни 7. и 8. конкурсне документације, под тачком 5. - Услови за учешће из члана 75. и 
76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова, наведени су обавезни услови и додатни 
услов за учешће у поступку јавне набавке и упутство на који начин се исти испуњавају.       

             Испуњеност обавезних услова наведених у тачкама од 1 до 3 - (услови за учешће у складу са 
чланом 75. Закона о јавним набавкама), понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац бр. 1), којом 
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава обавезне услове за 
учешће у поступку јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона о јавним набавкама. 
             Испуњеност услова под тачком 4. понуђач доказује достављањем Изјаве (образац бр. 6 у 
конкурсној документацији), док за додатни услов наведен под тачком 5. доставља Образац бр. 8.  
             Понуђач уписан у регистар понуђача није дужан да приликом подношења понуде доказује 
испуњеност обавезних услова од тачке 1. до 3.  
          У складу са чл. 79. ст. 4 Закона, понуђач није дужан да доставља доказ који је јавно доступан 
на интернет страницама надлежних органа. 
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