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СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ 
ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

 
                                                                                                             
ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН ОП  
1.3.28/2015 
 
Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку број 
ЈН ОП 1.3.28/2015- Радови на изградњи ТС на локацији: ТПС 16/58, доградња 
локације ТПС Дечјег вртића „Даница“, ОРН 45232140-радови на изградњи мреже 
градског грејања, доставило је наручиоцу писани захтев путем e-mail-а дана 
22.12.2015. године у 13,56 часова којим тражи одговор на следеће питање:  
 
ПИТАЊЕ: 
 
Поштовани, молимо Вас да нам појасните како понуђач доказује изјаву на обрасцу бр. 
17 конкурсне документације за ЈН ОП 1.3.28/2015 уколико наручилац буде тражио 
накнадно доказивање навода из изјаве, односно који документ понуђач у том случају 
мора да има?  
 
ОДГОВОР: 
 
Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и 
Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 
набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15)  
не прописују којим се документима доказују наводи из изјаве понуђача да су 
поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. Одредбама Закона 
о јавним набавкама такође није предвиђена обавеза наручиоца да проверава 
испуњеност овог услова из члана 75. став 2. Закона из чега се може закључити да за 
истинитост навода из изјаве одговарају искључиво понуђачи, обзиром да се иста даје 
под пуном моралном, материјалном и кривичним одговорношћу. 
 
           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 ЈАВНУ НАБАВКУ  У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 
 


