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Одговор на захтев за додатне информације или појашњења у вези са 
 припремањем понуде 

У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” 
број 124/12, 14/15 и 68/15) достављамо вам Одговор 1 на захтев за додатне информације 
или појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку услуга – систематског 
прегледа запослених, број јавне набавке ЈН МВ 08/2017 : 

Питање 1 

Наиме у конкурсној документацији, тачка 6. (Услови за учешће у поступку јавне 
набавке из чл 75 и 76 зјн-а и упутство како се доказује испуњеност тих услова)  под 
редним бројем 6. где се тражи: 

Да понуђач има реализована 3 (Три) уговора са истим предметом јавне набавке у 
претходних 3 година. (релевантан је период од 3 (три) година од дана објављивања позива 
за подношење понуда на порталу јавних набавки. 

Питање - да ли ово значи да ако нисмо у претходне три године освојили три 
тендера објављена на порталу јавних набавки не можемо да учествујемо на овом тендеру? 
Молим вас за појашњење по овом питању. 

Одговор 1 

Наручилац је у конкурсној документацији дефинисао, између осталог, да понуђач 
мора да располаже пословним капацитетом односно 



 

 

да понуђач има реализована најмање 3 (три) уговора са истим предметом јавне набавке у 
претходних 3 година (релевантан је период од 3 година од дана објављивања позива за 
подношење понуда на Порталу јавних набавки), укупне вредности 13.000.000 динара без 
ПДВ. 
 Понуда понуђача ће у поступку јавне набавке Управе за ветерину бити 
прихватљива уколико понуђач докаже да има три реализована уговора чији су предмет 
услуге систематског прегледа за запослене. Понуђач није у обавези да има реализоване 
уговоре о јавној набавци већ је у обавези да има реализоване уговоре са само једним 
условом односно да је предмет уговора исти као и предмет јавне набавке коју спроводи 
Управе за ветерине. 
 
 


