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ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊЕ БР.1 

У вези Конкурсне документације за јавну набавку добара- 

материјала за образовање и то за: 

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ И 
УПУТСТВО О НАЧИНУ НА КОЈИ СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76.  ЗАКОНА О 
ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

ЈНМВ-1.1.1/2016 
 

Путем мејла Наручилац је дана 30.03.2016.године примио захтев од 
заинтересовног лица којим се траже додатне информације-појашњења у вези 
Конкурсне документације за јавну набавку добара - материјала за образовање,  у 
делу - ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА 
ДА ИСПУНИ И УПУТСТВО О НАЧИНУ НА КОЈИ СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 
ТИХ УСЛОВА, ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. 
И 76.  ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА, у оквиру којег су затражена следећа 
додатна појашњења: 

 Поштовани, у вези са достављањем доказа за тачке 5. и 6. Обрасца , имамо 
2 питања: 

1. За испуњавање услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама , а у 
вези са условом у погледу располагања неопходним пословним капацитетом 
тачка 5 , тачније са доказом  –референтна листа и образац РЛ , који образац 
РЛ достављамо, пошто у конкурсној документацији нема обрасца у одељку – 
други обавезни обрасци. 
 

2. Који доказ треба послати за референтну листу: потписан рачун, уговор или 
неку изјаву купца са прилогом рачуна? 
 

На основу члана 54. став 13. тачка 1) Закона о јавним набавкама Комисија за јавну 
набавку сачинила је 01.04.2016. године следеће додатно појашњење: 
 

1. Наручилац је у делу конкурсне документације као доказ да понуђач 
располаже неопходним пословним капацитетом навео:  а)Референтна листа 
– испоручених добара у 2015 години. Као доказ достављају се: - 
попуњен,потписан и печатом оверен Образац потврде-референтна листа ( 
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Образац потписује и оверава претходни наручилац); - Попуњен, потписан, 
печатом оверен Образац РЛ списак испоручених добара - Референтна листа. 
 
У делу конкурсне документације – други обавезни обрасци, Наручилац је 
пропустио да унесе поменуте обрасце: потврде референтне листе и образац 
РЛ – списак испоручених добара- референтна листа. 
 

2. У измењеној конкурсној документацији број: 399 од 01.04. 2016. године 
Наручилац је изменио и допунио конкурсну документацију са одговарајућим 
обрасцима. 
   
 

Ова информација, сходно члану 63. Став 3. Закона о јавним набавкама, се 
доставља свим заинтересованим лицима и истовремено се обављује на Порталу 
јавних набавки и интернет страници Наручиоца-www.osmarijatrandafil.edu.rs. 
 
       За комисију за Јавну набавку 
       Евгенија Глушчевић 

 
 

 


