
 
Број:392 
Датум:08.08.2014.године 
Сремска Митровица 
 
 На основу члана 63. став. 3, а складу са чланом 20. Закона о јавним набавкама („Службени 
Гласник РС“ бр. 124/12) Дом ученика средњих школа у Сремској Митровици, Планинска бр. 1, дана 
08.08.2014. године упућује 
 

ОДГОВОР ПОНУЂАЧУ 
У отвореном поступку јавне набавке радова – аутоматизација и санација котларнице 

у Дому ученика средњих школа у Сремској Митровици 
 

Заинтересовани понуђач за учешће у поступку јавне набавке радова  је дана 06.08.2014. године путем 
електронске поште упутио питање: 
 
1. ПИТАЊЕ:  
Потврђујемо пријем Вашег мејла, али Вас молимо да још једном преиспитате Ваш одговор, будући да 
је Законом о јавним набавкама, односно чланом 78. предвиђено: „Лице уписано у регистар понуђача 
није дужно да приликом подношења понуде, односно пријаве, доказује испуњеност обавезних услова 
из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) овог закона“. 
Како се налазимо у поменутом регистру досада нисмо никада слали доказе о испуњености обавезних 
услова, те Вас стога молимо још једном за одговор на наше питање да ли можемо да доставимо 
Решење о упису у регистар понуђача при АПР-у“ 
 
ОДГОВОР: 
У вези Вашег питања обавештавамо Вас да је извршена измена и допуна конкурсне документације 
тако што су у Упутству како се доказује испуњеност услова додата два нова става који гласе:  
 
“Понуђачи који су уписани у регистар понуђача на основу члана 78. Закона о јавним набавкама нису у 
обавези да приликом подношења понуде достављају доказе о испуњености обавезних услова из члана 
75. став 1. тачка 1) до 4), али су обавезни да у понуди наведу да су регистровани као понуђачи у 
Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре”. 
 
„Наручилац не може одбити као неприхватљиву понуду зато што не садржи доказ одређен законом 
или конкурсном документацијом, ако је понуђач навео у понуди интернет страницу на којој су 
тражени подаци јавно доступни“. 
 
У складу са горе наведеним довољно је да доставите интернет страницу на којој се налазе тражени 
подаци. 
 
 

                                           Комисија за јавну набавку 


