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П о ж а р е в а ц  
   
 

СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ 
ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

 
                                                                                                             
ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН МВ 
1.23.17/2016 
 
Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку мале 
вредности број ЈН МВ 1.2.17/2016 -  МЕДИЈСКЕ УСЛУГЕ по партијама: 
- Партија 4 – медијско праћење рада наручиоца од стране штампаног јавног гласила 
регионалног карактера, ОРН 79416000 - услуге у области односа са јавношћу – 
процењена вредност ове партије износи 200.000,00 динара без ПДВ-а 
 
ПИТАЊЕ: 
 

1. Пошто у нашој систематизацији постоји главни и одговорни уредник, а не 
одговорни уредник, да ли ће то бити у реду у документацији којом се доказују 
кадровски капацитети.  

2. Такође, под којим околностима се поступа по члану 93. Закона о јавним 
набавкама? То ме занима због забринутости да нешто недостаје од 
документације. 

 
 
ОДГОВОР: 
 

1. Уколико се доставе докази да понуђач располаже радно ангажованим лицем 
које је главни и одговорни уредник, испуњен је захтев наручиоца у погледу 
поседовања довољног кадровског капацитета. 

 
2. У складу са чланом 93. став 1. Закона о јавним набавкама се наручилац може 

да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код 
понуђача односно његовог подизвођача. То не значи да ће 
наручилац  захтевати или дозволити  промену елемената понуде који су од 
значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се 
понуда која je неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, 
односно прихватљивом. 

 
           Ово појашњење у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац објављује на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници www.tоplifiкаcijа.rs 
  
 
 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 

 
 


