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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 08.03.2019.године, у 

писаном облику, путем mail-a, додатне информације или појашњења у вези са 

припремањем понуде за јавну набавку услуга - стручни надзор над извођењем и 

уградњом стабилног система за гашење пожара у сервер салама  ( ЈН OП 8/2019), у 

оквиру кога је поставило следећe питањe: 

 

          Питање  

         „Везано за ЈН– СТРУЧНИ НАДЗОР НАД ИЗВОЂЕЊЕМ И УГРАДЊОМ СТАБИЛНОГ СИСТЕМА 

ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА У СЕРВЕР САЛАМА ЈНОП 8/2019 

Под  пословни капацитет, стр 6 КД, се тражи да је понуђач извршио услуге стручног назора 

за 3 еференце. 

С обзиром да према плану ЈН за 2018 УЗППО, процењена вредност набавке је испод 300.000 

РСД, а уобичајена пракса је да се за ЈНМВ доставља изјава под пуно материјалном и 

кривичном одговорношћу у виду доказа , да ли понуђач може да достави као доказ за 

пословни капацитет изјаву ?“ 

 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: 

          Одговор на питање  

     Не. Јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, а не у јавној набавци мале 

вредности. Предметна јавна набавка је предвиђена у Плану набаки УЗППО за 

2019.годину. У КД ( страна 13 став 3. КД) је јасно  наведено да додатне услове  понуђачи 

доказују достављањем доказа, а не изјавом. 

             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 
  

 


