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У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ( „ Службени 
гласник РС“ бр. 124/2012) Наручилац објављује: 
 
 
ПРЕДМЕТ: ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА – јавна набавка  
 
Дана 15.11.2013. године Наручилац је примио Захтев за додатним 
информацијама конкурсне документације у коме се наводи следеће: 
 

1. Да ли у доказивању пословног капацитета неопходно уз потврду купца 
доставити и уговор који садржи вредност и фактуре, или је довољно само 
уговор? 
 
1. Наручилац у вези са тим даје следећи одговор: 
На страни  7 од 42 наведено је да се пословни капацитет доказује, 

- Попуњен Образац 2 – Списак испоручених добара,у који понуђач уноси  
податке о броју и датуму закључења уговора/фактуре, врсти и вредности 
испоручених добара по основу уговора/фактура, као и називу купца коме је 
извршена испорука предметних добара. 
- Копије уговора и фактура, са евентуално пратећим анексима, као доказ да 
је понуђач у периоду  од претходне три године ( 2010, 2011. и 2012. години) 
испоручио добра ( исте или сличне врсте предмету јавне набавке) у укупној 
збирној вредности наведеној у тачки 2. – пословни капацитет. 
- Потврде Купаца, које морају бити дате на документу са меморандумом 
Купца, оверене печатом и потписане од стране одговорног лица Купца, 
којима се потврђује да је понуђач извршио испоруку добара истоврсних 
предмету јавне набавке у року и у свему у складу са уговором/фактуром.  
Потврду Купца потребно је доставити за  уговор/фактуру наведен у 
Обрасцу 2. 
У односу на горе наведено понуђач је у обавези да достави уговоре, фактуре 
и потврде. 
 
 
2. Захтевамо да нам доставите одлуку о покретању поступка јавне набавке 
13-104-90. 
Сходно члану 15. став 1. закона о слободном  приступу информацијама од 
јавног значаја , молимо вас да нам у писменом облику доставите одлуку о 
покретању поступка за јавну набавку број 13-104-90.Чланом 5. закона о 



слободном приступу информацијама од јавног значаја прописано је да 
„свако има право да му буде саопштено да ли орган власти поседује или му 
је доступна информација од јавног значаја, као и да ме се информације 
учине доступним тако што ће му се омогућити увид у документ који садржи 
информацију од јавног значаај, право на копију тог документа, ако и право 
да му се   , на захтев, копија документа упути поштом, електронском 
поштом, или на други начин“ 
 

      2.Наручилац у вези са тим даје следећи одговор: 
 
Чланом 53. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 124/2012) је 
прописано да наручилац покреће поступак јавне набавке доношењем одлуке 
о покретању поступка у писаном облику.Није прописана обавеза наручиоца 
да доставља одлуку заинтересованим лицима. 
 
 
 
                                                                      ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
                                                        с.р.       Влајко Томашевић,дипл.правник 
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