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У складу са чл. 63. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015, 

68/2015), објављујемо запримљену сугестију и питања у вези предметне јавне набавке 

 
 
Питање бр. 1:  

На стр. 9/39 КД у делу који се односи на доказивање пословног капацитета наведено је да 

се: 

 "...наведени услов доказује достављањем списка извршених услуга за наведени период, у 

виду потписане од стране одговорне особе и оверене референце са наведеним предметом 

уговора (у чијем склопу је Елаборат енергетске ефикасности), датумима завршетка услуге 

и називом наручилаца." 

Начин на који је формулисан наведени услов указује да су списак и референце иста ствар. 

 

Да ли је за доказивање наведеног услова неопходно доставити две врсте доказа, а који 

подразумевају списак и референце и да ли то подразумева да су оба услова обавезна за 

ваљаност понуде, тј. да ли ће понуда бити прихватљива ако се доставе само референце без 

списка и обрнуто? 

Одговор: 

Понуђачи достављају само референце за изведене услуге, попуњене и оверене у складу са 

Конкурсном документацијом Наручиоца. 

Питање бр. 2:  

На стр. 16/39 КД у делу који се односи на финансијско обезбеђење, наведено је да је 

сваки понуђач дужан да у понуди достави Изјаву да ће у случају да понуда буде одређена 

за најповољнију у поступку набавке, при закључењу уговора доставити финансијско 

средство обезбеђења за добро извршење уговореног посла и то бланко потписану и 

оверену сопствену меницу. 

У случају да понуду подноси група понуђача која Споразумом одређује међусобна права и 

обавезе, између осталог и чињеницу који од понуђача ће доставити средство финансијског 



обезбеђења, поменуту Изјаву не могу да потпишу сви понуђачи будући да исти неће ни 

подности средство финансијског обезбеђења већ само понуђач који се Споразумом на то 

обавеже.  

У складу са изнетим, молимо Наручиоца да као услов за потписивање поменуте Изјаве 

предвиди могућност да исту у случају заједничке понуде потписује овлашћени 

представник групе понуђача а не сви понуђачи, односно понуђач који се Споразумом 

обавеже да ће обезбедити средство финансијског обезбеђења. 

 
Одговор 
 
Захваљујемо заинтересованом лицу на уоченој недоследности у тексту Конкурсне 
документације. Измену у складу са сугестијом  ћемо извршити у измени и допуни 
Конкурсне документације, у складу са ЗЈН. 
 
 

 

 

 

 

 

       За Филозофски факултет 

 

       Миладин Трифковић, дипл. инг., ср 

       Вања Фекић, ср 


