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На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», 
број 124/12), Комисија за јавну набавку сачињава 
 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

за јавну набавку услуга у отвореном поступку 
- Израда техничке докуметације за реконструкцију објекта у ул. Катанићева бр. 15 

у Београду - 
редни број 19/2013 

 
 
на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 12. 
новембра 2013. године у 9:10 часова: 
 
 
1. Питање заинтересованог лица: 
Наше предузеће је регистровано у Агенцији АПР у Регистар понуђача по новим 
прописима у септембру 2013. године. 
Да ли морамо да доставимо све обавезне доказе из чл. 75. Закона под тачком 4.1 
(подтачка 1, 2, 3, 4) или је довољно да доставимо само решење о упису у Регистар 
понуђача. 
 
1. Одговор Комисије: 
Уколико је лице уписано у регистар понуђача, то значи да испуњава обавезне 
услове из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона о јавним набавкама, те како се 
наводи у члану 78. став 5. Закона, није дужно да у понуди подноси доказе о тим 
условима. 
Понуђач је дужан да у понуди, у складу са чланом 79. став 5. Закона о јавним 
набавкама, наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни, у 
овом случају је то интернет страница Агенције за привредне регистре. 
 

   Комисија за јавну набавку 
 Милан Лазаревић, дипл.инж.ел., члан 

Светлана Марковић, архитекта, заменик члана 
Деана Власак, дипл.инж.арх., члан 

Зорица Шерeмет Довијанић, дипл.инж.арх., заменик члана 
Јована Грујић, службеник за јавне набавке, дипл. правник, члан 

Јелена Кулић, слижбеник за јавне набавке, дипл. правник, заменик члана 



 
 
доставити:  
- заинтересованом лицу које је тражило додатне информације и 
појашњења 
објавити на: 
- Порталу јавних набавки 
- интернет страници наручиоца 

 


