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Број: 01-01-24/2017-11 

31.07.2017. године 

ВРШАЦ 

 

 

ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

 

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези са припремом понуде у 

поступку јавне набавке добара: Тонера и кертриџи за потребе ЈКП „Други октобар“ 

Вршац Стевана Немање 26, редни број набавке 01-01-24/2017. 

 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 

68/15), заинтересовано лице у поступку јавне набавке добара: Тонери и кертриџи  за 

потребе ЈКП „Други октобар“ Вршац, редни број набавке 01-01-24/2017, обратило 

Наручиоцу са захтевом за појашњењем у вези са припремањем понуде. Захтев број 01-01-

24/2017-10, од 28.07.2017.  

 

 

Питања заинтересованог лица и одговор Комисије: 

 

Питање се односи  на пословни капацитет одређен у додатним условима, под редним 

бројем 3.1 у табеларном приказу, у  поглављу III Конкурсне документације – Услови за 

учешће у поступку јавне набавке из чл. 75 и 76. ЗЈН и упутство како се доказује 

испуњеност тих услова 

 

Питањe 1 

Да ли је потребно доставити потврду од АПР или Привредног суда која доказује да над 

понуђачем није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно предходни стечајни 

поступак уколико је понуђач уписан Регистар понуђача? 

Ви у додатним условима захтевате потврду која доказује да над понуђачем није покренут 

поступак стечаја или ликвидације, односно предходни стечајни поступак. Ови докази које 

потражујете потребни су као услов уписа у Регистар понуђача привердног субјекта. 

Уколико је покренут стечајни поступак против привредног друштва, субјекат се брише из 

Регистра понуђача и више није активан што се проверава на сајту АПР-а. 

Одговор: 

Наручилац је додатне услове за учешће у предметном поступку одредио у складу са 

чланом 76. ЗЈН, имајући у виду предмет јавне набавке и објективне потребе Наручиоца. 
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Право је Наручиоца да одлучи у којој мери ће захтевати услове којима се одређује 

потребан ниво компетентности, односно статуса и способности понуђача, као и начин 

доказивања захтеваних услова. 

 

 У конкретном случају  Наручилац је за пословни капацитет под редним бројем 3.1 у 

табеларном приказу Додатхих услова – да над понуђачем није покренут поступак стечаја 

или ликвидације, односно претходни стечајни поступак, као начин доказивања захтевао 

Потврду Агенције за привредне регистре или надлежног суда. 

  

Сходно члану 79.  ст. 5. ЗЈН  Наручилац је предвидео у поглављу , III Конкурсне 

документације – Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75 и 76. ЗЈН и упутство 

како се доказује испуњеност тих услова, на страни 10/38 Конкурсне документације , да 

понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама 

надлежних органа. Сходно члану 79. ст 6. Наручилац не може одбити као 

неприхватљиву понуду која не садржи доказ одређен ЗЈН или Конкурсном 

документацијом, ако је понуђач у понуди навео интернет страницу на којој су 

тражени подаци јавно доступни. 

 

На основу изнетог, а сходно цитираном члану, понуђач није у обавези да доставља 

доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа. 

 

Наручилац овим путем истиче да предметно додатно појашњење не представља 

измену конкурсне документације 
 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 


