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ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН ОП – ОС 
1.1.13/2020 
 
Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку број ЈН ОП – 
ОС 1.1.13/2020- Набавка предизолованих цеви за потребе изградње топлификационог 
система, ОРН 44163120-Цеви за даљинско грејање, доставило је наручиоцу писани захтев 
путем e-mail-а дана 19.03.2020. године у 12,40 часова  којим тражи  одговор на следеће 
питање: 
 
ПИТАЊЕ: 
 
У Вашој јавној набавци ЈН ОП 1.1.13/2020, између осталог, потребно је доставити и Образац 
8. – потврда о реализацији закључених уговора.  
Питање- да ли ће се прихватити понуда уколико је образац 8  - копија оригинала односно scan 
оригинала, достављен понуђачу у електронској форми од стране наручиоца. 
Односно да ли ћете прихватити и друге обрасце за које је потребан оригинал приложити у 
понуди. 
 

У вези са наведеним, а у складу са чланом 63.став 3. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) обавештавамо заинтересовано лице 
следеће: 
 
ОДГОВОР: 

 Чланом 79. став 1.  Закона о јавним набавкама прописано је да се докази о 
испуњености услова могу достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре 
доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу 
извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид 
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

 Наручилац је стога у обавези да прихвати фотокопију оригинала  свих доказа о 
испуњености услова. Наручилац ће прихватити и scan оригинала потврда о реализацији 
закључених уговора, као и свих других образаца. 

 
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.toplifikacija.rs 
  

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 
 
 


