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К р а љ е в о 

 

П И Т А Њ Е      П О Н У Ђ А Ч А 

Потенцијални понуђач поставиo је дана 24.12.2015. године питање електронском поштом 

везано за Јавну набавку добара у отвореном поступку број 404-55/15-IX  набавку пластичних 

канти за смеће од 120 литара, за потребе наручиоца Фонда за заштиту животне средине Градске 

управе града Краљева, везано за начин доказивања испуњености траженог додатног услова-

неопходног пословног капацитета из члана 76. Закона о јавним набавкама. Потенцијални 

понуђач пита „да ли попуњене, потписане и оверене потврде од ино купца у еурима?“ 

Постављено питање није потпуно прецизно и вероватно се односи на то да ли су такве потврде 

валидне и прихватљиве за наручиоца, имајући у виду да је вредност испоручених добара ино 

купцу изражена у еурима, а не у динарима. 

 

О Д Г О В О Р    Н А Р У Ч И О Ц А 

 

У Јавној набавци добара у отвореном поступку ЈН број 404-55/15-IX  набавци пластичних канти 

за смеће од 120 литара, за потребе наручиоца Фонда за заштиту животне средине Градске 

управе града Краљева, у Конкурсној документацији објављеној на Порталу ЈН дана 18.12.2015. 

године, наручилац је на страни 17. Конкурсне документације као додатни услов из члана 76. 

Закона о јавним набавкама који понуђач мора да испуни захтевао и „неопходан пословни 

капацитет“ и то „да је понуђач у претходне 2 (две) године испоручио добра која су предмет 

јавне набавке (пластичне канте за смеће) у износу од 10.000.000,00 динара без ПДВ-а“ и 

прописао да се исто доказује достављањам попуњене, потписане и оверене Потврде 

референтног купца, чији је модел дат у Прилогу 13. на страни 31. Конкурсне документације. 

Разматрајући постављено питање, Комисија за јавну набавку одговара да су за наручиоца 

прихватљиве и уредне као доказ испуњености траженог пословног капацитета понуђача и 

потврде издате од ино купца код којих је вредност дата у еурима или другој страној 

валути, а из којих се може несумњиво утврдити вредност испоручених добара-пластичних 

канти за смеће од 120 литара, према средњем девизном курсу Народне банке Србије, на 

дан испоруке.  Ради потпуног прецизирања Конкурсне документације у овом делу, Комисија је 

дана 25.12.2015.године изменила дати модел Потврде из Прилога 13 заменивши страну „31“ 

Конкурсне документације новом страном „31А“ којом ће потенцијални понуђач доказивати 

испуњеност траженог пословног капацитета. Обавештење о овој измени Конкурсне 

документације са новим моделом потврде објављено је на Порталу јавних набавки истог дана. 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


