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Предмет: Обавештење о појашњењу конкурсне документације ЈНВВ 03/13, за 

набавку услуга – штампање и инсертовање образаца за обнову регистрације 

пољопривредних газдинстава у Регистру за 2014. годину, са испоруком Управи за 

трезор  

 

Поводом захтева за додатним појашњењем од стране потенцијалног понуђача, које је 

формулисано на следећи начин:  

1. „Да ли је за доказивање статуса понуђача уписаног у Регистар понуђача, који се води 

код Агенције за привредне регистре  потребно доставити копију Решења Агенције за 

привредне регистре  о упису  или је за доказивање испуњења тог услова потребно 

доставити нешто друго?“ 

 

Комисија даје следеће појашњење: 

1. Члан 78. став 5. Закона о јавним набавкама прописује да лице, које је уписано у 

регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуда доказује испуњеност 

обавезних услова  из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) наведеног закона. Члан 79. став 5. 

Закона прописује да наручилац не може одбити као неприхватљиву понуду, зато што не 

садржи доказ одређен Законом о јавним набавкама или конкурсном документацијом, ако 

је понуђач навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. 

Из претходно наведених одредби произилази да понуђач има обавезу да у својој понуди 

јасно наведе да се налази у регистру понуђача и да наведе интернет страницу на којој се ти 

подаци могу наћи, уколико на тај начин жели да да докаже испуњеност обавезних услова 

из члана 75. став. 1 тачка 1) до 4) Закона. Понуђач може статус понуђача уписаног у 

регистар понуђача доказивати и достављањем копије Решења Агенције за привредне 

регистре  о упису у регистар понуђача. 

     

Сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама наручилац је дужан да  

заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева  пошаље одговор у 

писаном облику и да истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки и на 

својој интернет страници www.uap.gov.rs.  

 

http://www.uap.gov.rs/


Сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама понуђачи могу тражити од наручиоца 

у писаном облику додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, 

најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда. 
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