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Република Србија 
ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“  ПОЖАРЕВАЦ 
-Комисија за јавну набавку мале вредности- 
Број:  1316/6 
16.04.2018. године 
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  
  1.2.28/2018 
 
Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку број ЈН МВ 
1.2.28/2018, УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ“, ОРН  79212300 - услуге обавезне ревизије,  доставило је 
наручиоцу писани захтев путем e-mail-а дана 12.04.2018. године у 11.34 часова (којим тражи 
одговор на следећа питања: 
 
У Вашем захтеву за понуду недостаје: 
 
ПИТАЊЕ 1: 

 Која ревизорска кућа је вршила екстерну ревизију у претходној години, 
ОДГОВОР:    

- По поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈНМВ 1.2.18/2015 „Услуге екстерне 
 ревизије финансијских извештаја завршног рачуна и правилности пословања за 
 2015. 2016. и 2017. годину“, ОРН 79212300 - услуге обавезне ревизије, за коју је 
 одговорно лице потписало одлуку о покретању јавне набавке бр. 2213/2 дана 
 04.05.2015. године. По спроведеном поступку  јавне набавке  мале вредности 
 потписана је одлука о додели уговора бр. 2213/7 од 28.05.2015. године.   
 Уговор је потписан  са најповољнијим понуђачем. Рок важности уговора је 3 године. 
 Јавно доступан податак која ревизорска кућа је радила екстерну ревизију у претходној 
 години је путем претраге АПР. 

 
ПИТАЊЕ 2: 

 Да ли је понуда овлашћене ревизорске куће обавезна по Вашој конкурсној 
документацији или по устаљеним понудама, где су истакнути и приложени сви 
релевантни документи – дозвола за рад, лиценце овлашћених ревизора, цена и 
референце о досад обављеним ревизорима и друго 

ОДГОВОР:    
 Приликом расписивања јавне набавке, у зависности од предмета исте, зависе и услови 
 које понуђачи требају да испуне.  Чланом 75. Законом о јавним набавкама је прописано 
 који су обавезни услови које понуђачи морају да испуне.  
 
11. Услови за учешће у поступку јавне набавке 
 Обавезни услови 
  Члан 75. 
 Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати: 

 1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
 2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
 организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична 
 дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
 преваре; 
 3) (брисана) 
 4) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
 Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; 
 5) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 
 јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. 
 
Обавезни услови  (од тачке 1 закључно са тачком4) су испуњени достављањем потписане и 
печатиране Изјаве Образац бр. 16 - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА 
ИЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, 
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Осим тачке 5) поменутог члана који се испуњава на начин Како је конкурсном документацијом 
прописано у делу: 
    

4.3. ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА  
5. Дозвола за обављање послова ревизије финансијских извештаја издата од стране надлежног 
Министарства  финансија Републике Србије. 

 
Додатни услови 

Чланом 76. Законом о јавним набавкама 
 

Наручилац у конкурсној документацији одређује додатне услове за учешће у поступку јавне 
набавке. 
Наручилац у конкурсној документацији одређује додатне услове за учешће у поступку јавне 
набавке у погледу финансијског, пословног, техничког и кадровског капацитета увек када је то 
потребно имајући у виду предмет јавне набавке. 
Наручилац може одредити конкурсном документацијом да понуђач мора да докаже да над њим није 
покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак. 
Наручилац може да одреди и друге додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, посебно 
уколико се односе на социјална и еколошка питања. 
Наручилац може да одреди додатне услове у погледу испуњавања обавеза које понуђач има 
према својим подизвођачима или добављачима. 
Наручилац одређује услове за учешће у поступку тако да ти услови не дискриминишу понуђаче 
и да су у логичкој вези са предметом јавне набавке. 
Када је понуђач у поступку јавне набавке пословна банка, дужна је да податке доставља у складу са 
обавезом гаранције тајности података о својим клијентима, у складу са законом којим се уређује 
пословање банака 

Сходно горе наведено, ми као наручилац смо за ову јавну набавку мале вредности 
одредили додатне услове које понуђачи морају да испуне и који су у логично вези са 
предметом јавне набавке. 

 
4.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 

Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако: 
6) располаже неопходним пословним капацитетом:  
6.1. пословни капацитет - да је у претходних пет година (2013, 2014, 2015, 2016. и 2017. 
година) реализовао услуге ревизије финансијских извештаја завршних рачуна најмање 5 (пет) 
завршних рачуна. 

 
4.4. ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА 
6.1. Доказивање услова у погледу неопходног пословног капацитета - референц листа 
             Докази које подноси уз понуду: 
списак најзначајнијих купаца односно наручилаца код којих је обављана услуга  ревизије 
финансијских извештаја завршних рачуна најмање 5 (пет) завршних рачуна у претходних пет 
година (2013, 2014, 2015,2016.  и 2017. година) 
 обрасци потврде о реализацији закључених уговора на оригиналном Обрасцу бр. 8 
конкурсне документације који је потребно умножити у потребном броју примерака и 
доставити за сваког референтног купца односно наручиоца посебно. 
 
Овај доказ треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси 
самостално или са подизвођачима, односно овај доказ треба да испуни група понуђача 
кумулативно.  

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. 

 
Радно време наручиоца за непосредно подношење понуда је сваког радног дана од 7,30-
15,30 часова. 

 
    КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 


