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На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр. 124/12, 

14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку сачињава 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

за јавну набавку добара у отвореном поступку  

- Набавка опреме за подршку биометријског система - 

редни број ЈН 8/2019 

 

 

на писани захтев заинтересованог лица, примљен путем електронске поште дана 13. маја 

2019. године: 

 

1. Питање заинтересованог лица: 
У циљу повећања конкурентности и у циљу добијања најповољније финансијске понуде, 

молимо вас да услов за референцом: 

1) Услов: да располаже неопходним пословним капацитетом – да је у претходне три 

године(2016, 2017. и 2018.), испоручио опрему која је иста или слична опреми која 

је  предмет јавне набавке за Партију 1 у укупној вредности од најмање 3.000.000,00 

динара без ПДВ-а, односно за Партију 2 у укупној вредности од најмање 6.000.000,00 

динара без ПДВ-а, односно за Партију 3 у укупној вредности од најмање 3.900.000,00 

динара без ПДВ-а. 

Измените тако да важи за Партију број 3 тако да гласи: 

Да је у претходне три године до дана подношења понуда за јавну набавку испоручио опрему 

која је иста или слична опреми која је  предмет јавне набавке за Партију 1 у укупној 

вредности од најмање 3.000.000,00 динара без ПДВ-а, односно за Партију 2 у укупној 

вредности од најмање 6.000.000,00 динара без ПДВ-а, односно за Партију 3 у укупној 

вредности од најмање 3.900.000,00 динара без ПДВ-а. 

 

1. Одговор Комисије: 

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у делу 5. Тачка 5.2) Додатни 

услови из члана 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова, услов под 

редним бројем 1), тако да гласи: 



« 1) Услов: да располаже неопходним пословним капацитетом – да је у периоду од 1. јануара 

2016. године до дана подношења понуде, испоручио опрему која је иста или слична опреми 

која је  предмет јавне набавке за Партију 1 у укупној вредности од најмање 3.000.000,00 

динара без ПДВ-а, односно за Партију 2 у укупној вредности од најмање 6.000.000,00 

динара без ПДВ-а, односно за Партију 3 у укупној вредности од најмање 3.900.000,00 

динара без ПДВ-а.»  

 

Напомена: Додатне информације и појашњења чине саставни део конкурсне документације. 
 

 

Комисија за јавну набавку 

 

 
објавити на: 

- Порталу јавних набавки 

- интернет страници наручиоца 

 


