
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
Предмет: појашњењe конкурсне документације ЈН 7/2014, за набавку услуга – 

штампање и инсертовање образаца за обнову регистрације пољопривредних 

газдинстава у Регистру за 2015. годину и штампање осталих образаца, наручиоца 

Министарства пољопривреде и заштите животне средине – Управа за аграрна 

плаћања, Хајдук Вељкова 4-6, Шабац. 

 

Поводом захтева за појашњењем конкурсне документације од стране потенцијалног 

понуђача, које је формулисано на следећи начин:  

1. „У одељку VI Упутство како се доказује испуњеност услова под редним бројем 6) у 

делу 1) наведено је да је потребно доказати да је понуђач 2011, 2012. и 2013. године 

извршио услуге штампања и инсертовања образаца истих или сличних карактеристика 

онима који су предмет ове јавне набавке у вредности већој од 20.000.000,00 динара без 

пореза на додату вредност. Молим вас за објашњење да ли се овај износ односи на 

фактурисане услуге за све три године заједно или се односи на фактурисане услуге за све 

три године заједно или се односи на фактурисане услуге за сваку годину посебно?“ 

 

Комисија даје следеће појашњење: 

1. Износ од 20.000.000,00 динара без пореза на додату вредност за потребан пословни 

капацитет се односи на фактурисане услуге за све три године заједно (2011, 2012. и 2013. 

годину) и може бити остварен у једној или више наведених година. 

 

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.  

 

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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