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ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ И ИЗМЕНА  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
 

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење и измена конкурсне документације у вези 
поступка јавне набавке: Услугa превођења за потребе организационих јединица РФЗО, 
број јавне набавке: 404-22-228/20-5 

 
Дана 14.04.2020. године, заинтересована лица обратила су се захтевима за додатним 

појашњењем у вези са поступком јавне набавке услугa превођења за потребе организационих 
јединица РФЗО, број јавне набавке: 404-22-228/20-5, сходно члану 63. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15).  
 
              Питање 1:      
            „Да ли ће се укупна цена оцењивати као најнижа са ПДВ-ом или без ПДВ-а? 

             Одговор 1: 
             „Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена, а односи се на најнижу 
понуђену цену без ПДВ-а.“ 
 
              Питање 2: 
             „На који начин да се добије извод из казнене евиденције МУП-а и потврду Пореске 
управе о измиреним доприносима с обзиром на ванредно стање и да службе то не раде?“ 
 
              Одговор 2: 
             „На страни 7/32 и 8/32 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.“ 
              
              Питање 3: 
             „У складу са члановима 63. и 149. Закона о јавним набавкама (ЗЈН) скрећемо 
Наручиоцу пажњу на следеће: 
              Наиме, Наручилац је у позиву за подношење понуде, као и у конкурсној документацији 
предвидео крајњи рок за достављање понуде 21. април 2020. године у 11.30h, а како је јавни 
позив расписан 13.04.2020. године, Наручилац је понуђачима оставио јако кратак период за 
припрему тражене тендерске документације, не узевши у обзир ускршњи празник, ванредно 
стање које је проглашено у нашој земљи као и препоруке изнете на сајту Управе за јавне 
набавке. 
             Наручилац је у конкурсној документацији у оквиру додатног услова пословног 
капацитета, предвидео да понуђачи уз понуду достављају референтне потврде издате од 
стране референтних наручиоца. Како у нашој држави због новонастале ситуације већина 
државних али и приватних институција ради у смањеном обиму или уопште не ради, просто је 
неизводљиво у овако кратком периоду добити референтну потврду. Како су наши референтни 
Наручиоци управо државне институције које су махом све своје капацитете усмериле на 
сузбијање пандемије, јако је тешко да неко у временском периоду који сте прописали 
конкурсном документацијом достави тражене потврде. 
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           Молимо Наручиоца да конкурсном документацијом предвиди могућност доказивања 
додатног услова пословног капацитета достављањем Уговора о преводилачким услугама и 
припадајућим рачунима из којих се недвосмислено може утврдити испуњење захтеваног 
услова. Такође, молимо Наручиоца да рок за достављање понуде продужи у складу са  
тренутном ситуацијом у нашој држави и на тај начин омогући понуђачима да доставе своје 
понуде. 
            Молимо Наручиоца да изврши измену конкурсне документације на основу изнетог.“ 
 
            Одговор 3: Наручилац врши измену конкурсне документације у делу 5. - Услови за 
учешће из члана 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова (стр. 
7/32),  где се мења доказ додатног услова, тако да уместо: 
 

„Потписана/е потврда/е - референци о квалитетном извршењу предметне услуге 
(Образац бр. 8).“ 

 
           сада стоји: 

- „Потписана/е потврда/е - референци о квалитетном извршењу предметне услуге 
(Образац бр. 8) или 

- Копија уговора и копија рачуна из којих се недвосмислно може утврдити да је услуга 
извршена.“ 

 
 Наручилац ће на Порталу јавних набавки и интернет страници објавити 
пречишћен текст Конкурсне документације са наведеним изменама и Обавештење о 
продужењу рока за подношење понуда. 
       
             
 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
                                                                                                                                                                                                                          
 


