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ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА 
 

 
 
ПИРТАЊА: 
 
Поштовани,  
молим за разјашњење у вези конкурсне документације по ОП-6/2016 
 
У конкурсној документацији стоји: 
Уколико понуђач учествује са подизвођачем дужан је да за подизвођаче 
достави доказе о 
испуњености обавезних услова из тач. 1) до 3). 
Доказ за правна лица, предузетнике и физичка лица (тач. 1-3): 
Изјава дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да 
испуњава обавезне 
услове утврђене Законом о јавним набавкама и конкурсном 
документацијом, Потписана и 
оверена од стране овлашћеног лица (образац у саставу конкурсне 
документације). 
 
4) да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 
раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају 
забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуда. 
 
Доказ за правна лица, предузетнике и физичка лица 
Изјава да је поштовао обавезе из члана 75. став 2. Закона о јавним 
набавкама, 
односно обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима 
рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања 
делатности која је на снази у 
време подношења понуде, попуњена, Потписана и оверена печатом 
(образац у саставу 
конкурсне документације) 



 
 
ПИТАЊЕ 1 : 
Како у конкурсној документацији нема датих образаца, јел моземо на 
насем меморандуму да урадимо дате изјаве? 
 
 
У конкурсној документацији стоји: 
3) да испуњава услов пословног капацитета: 
-да је понуђач у претходној пословној години (2015. година) извршио 
испоруку добара која су 
предмет ове јавне набавке најмање у двострукој вредности од понуђене 
вредности без ПДВ-а за 
ову јавну набавку 
Доказ за правна лица, предузетнике и физичка лица 
- Референтна листа – листа закључених и реализованих уговора о јавним 
набавкама у траженом 
периоду чији су предмет испорука добра које је предмет ове јавне набавке, 
Потписана и оверена 
од стране понуђача и документоване одговарајућим потврдама о 
референцама, на обрасцу из 
конкурсне документације, уредно овереним и Потписаним од стране 
референтног наручиоца. 
 
 
ПИТАЊЕ 2: 
 
Да ли треба да се доставе потврде са прометима за сваки артикла 
појединацно? 
 
ОДГОВОР: 
 
Поштовани, 
1. Приликом састављања конкурсне документације Наручилац је 
направио техничку грешку тако што није уврстио Образац ИЗЈАВА О 
ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА. 
Наручилац ће извршити измену и допуну конкурсне документације и 
пречишћен текст конкурсне документације и објавити их на својој 
интернет страници и Порталу јавних набавки у законском року. 
2. Референтна листа- листа закључених и реализованих уговора о 
набавкама у траженом периоду треба да садржи референце за сваки 
артикал који је у садржају прехрамбеног пакета. 
 
 


