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ПРЕДМЕТ:одговор на Захтев за додатним информацијама или појашњењима 

бр.1 

  

  Заинтересовано лице, сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) тражило је дана 

23.04.2019.године, у писаном облику, путем mail-a, додатне информације или 

појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку услуга текуће 

одржавање објеката у надлежности Управе ( ЈН OП ОС 19/2019), у оквиру кога је 

указало на следеће: 

  У складу са члановима 63 и 149 закона о јавним набавкама (ЗЈН) желимо 

Наручиоцу да укажемо на недостатке и незаконитости у конкурсној документацији. 

Наиме, Наручилац је поступио супротно члану 77 став 2, а у вези са чланом 76 став 

2.Разлог:На страни 9 конкурсне документације у делу који се односи на додатни 

услов пословног капацитета стоји да су понуђачи у обавези да поседују референце у 

минималној вредности од 2.000.000,00 динара без ПДВ-а.Према плану јавних 

набавки за 2019. годину процењена вредност предметне набавке 1.000.000,00 

динара са ПДВ-ом, а званично тумачење Управе за јавне набавке и члан 77 став 2 

налажу да наручилац не може тражити да понуђачи морају имати пословни приход 

већи од двоструке процењене вредности набавке.Дакле, Наручилац мора изменити 

конкурсну документацију тако да додатни услов пословног капацитета не буде 

2.000.000,00 динара без ПДВ-а већ 1.666.666,66 динара без ПДВ-а, односно 

2.000.000,00 динара са ПДВ-ом. 

   На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) Наручилац даје додатне информације или 

појашњења: 

    Наручилац ће изменити Конкурсну документацију и измене објавити на 

Порталу јавних набавки. 

             Додатне информације или појашњења чине саставни део Конкурсне 

документације.   

    Додатне информације или појашњења објавити на Порталу јавних набавки и 

интернет страници Наручиоца www.uprava.vojvodina.gov.rs  ,у року од 3 дана од 

дана пријема захтева. 

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

 


