
Страна | 1 
 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 
Дирекција за водне путеве 
Београд 
Ул.Француска бр.9 
 
 
 

Предмет: Питања и одговори по јавној набавци мале вредности за услугу интернет 
конекције по партијама, бр. 46 – 04/2017. 

 
 
ПИТАЊА:  
 
Питање бр.1. 
 Потенцијални понуђач је доставио  питање у вези са испуњавањем додатних услова тј. да 

ли се додатни услови испуњавању достављањем изјава са страна 8 и 9 или достављањем 
свих појединачних докумената? 

   Такође, понуђач тражи појашњење: Наручилац је навео да се као доказ да понуђач пружа 
услугу интернета најмање 5 година захтева копија решења АПР, и поставља питање да ли 
је дозвољено у понуди доставити Извод о регистрацији привредног субјекта који издаје 
АПР, а који такође садржи датум оснивања привредног субјекта и делатност коју обавља? 
Такође наводи да је податак о дужини трајања пружања неке услуге јавни податак који се 
може проверити и на интернет страници РАТЕЛ-а, а да је у важећој Потврди о упису у 
евиденцију оператера јавних комуникационих услуга који води РАТЕЛ, а коју наручилац 
такође захтева конкурсном документацијом, јасно наведено које услуге понуђач пружа и 
од када. С тим у вези,позива се и на члан 79 став 6 ЗЈН који гласи: „Наручилац не може 
одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен овим законом или 
конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су 
тражени подаци јавно доступни.“ 

 
    На страни 13 пише да набавка није обликована по партијама. Ознака „по партијама“ се 

налази у самом називу јавне набавке али и у многим документима који сачињавају понуду. 
Потребно је да наручилац исправи наведену неусклађеност. 

 
Питање бр.2. 

Други потенцијални понуђач  је поставио  питање сличне садрживе, тј. констатује да  у 
складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама, може да захтева додатно 
појашњење конкурсне документације  у којем су одређени услови за учествовање у 
поступку ЈН, јер је у документацији наведено да се испуњеност додатних услова из члана 
76. ЗЈН доказује достављањем документације (уговора, фактура…) док је у упутству 
понуђачима за састављање понуда дефинисано да се испуњеност услова из чланова 75. и 
76. доказује попуњавањем обрасца који је саставни део конкурсне документације . 
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ОДГОВОРИ: 
 
Питање бр.1 

Додатни услови се не испуњавају-доказују  достављањем Изјава са страна 8 и 9. 
Докази за њих се морају приложити  по захтеву наручиоца. Изјаве на страни 8 и 9 
служе за доказивање обавезних услова , тј. ти докази, сходно Закону, не морају бити 
приложени у понуди. У Изјави се само потврђује да понуђач може да испуни и 
додатне услове, али се за њих МОРАЈУ доставити наведени докази. 
Испуњеност додатног услова – „Понуђач мора да се бави пружањем интернет услуга 
у трајању од минимално 5 година.“ се може  доказати Изводом о регистрацији 
привредног субјекта који издаје АПР, јер исти садржи датум почетка рада, тј. доказ 
је колико дуго субјекат обавља ту делатност. 
На страни 13 је грешком написано да набавка није по партијама, и иста ће бити 
откоњена и објављена исправљена документација. 
 

Питање бр.2. 
       Одговор на питање бр.2 је дат у одговору на питање бр. 1. тј.обавезни услови се доказују 

достављањем потписане Изјаве понуђача о испуњавање услова из чл.75. и 76. Закона у 
поступку јавне набавке мале вредности, а ДОДАТНИ услови се доказују подношењем 
тражених доказа. 

 
 
 
Комисија за јавну набавку 


