
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ 
-Комисија за јавне набавке мале вредности- 
Број:  492/2-369 
20.03.2015. године 
П о ж а р е в а ц    
                                                                                                             
ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈУ- 2015 
 
 Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку 
мале вредности број ЈУ-2015 – услуге  микрофилмовања и дигитализације архивских 
докумената, ОРН: 79999100, доставило је наручиоцу писани захтев путем e-mail-а дана 
17.03.2015. године у 13,29 часова. Рок за поступање наручиоца према члану 63. став 3. 
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12) почиње да тече 
18.03.2015. године. Наведеним e-mail-ом тражи се одговор на следећа питања: 
   

ПИТАЊЕ 1:  
„На страни 12. и 13. конкурсне документације, у оквиру тачке 3.4. – доказивање 

испуњености додатних услова, у тачки 2. наведено је да се, уз списак најзначајнијих 
наручилаца код којих је обављена услуга штампања у последњих пет година 
(2010,2011,2012,2013. и 2014), достављају и обрасци потврде о реализације закључених 
уговора у вредности од најмање 500.000,00 динара. Потврде о реализацији уговора се 
издају на оригиналном обрасцу бр.8. конкурсне документације који је потребно 
умножити у потребном броју примерака и доставити за сваког референтног наручиоца 
посебно. 

Међутим, образац бр. 8. је образац понуде, а не образац потврде о реализацији 
закључених уговора које треба приложити за сваког референтног наручиоца посебно, 
нити је такав образац понуде предвиђен у конкурсној документацији. 

С обзиром на горе наведено, молимо вас да разјасните да ли је довољно 
попунити, оверити и потписати образац бр. 7. – списак најважнијих наручилаца код 
којих је обављена услуга микрофилмовања и дигитализације архивске грађе и 
документарног материјала без прилагања потврди референтних наручилаца јер такав 
образац нисте предвидели у конкурсној документацији.“ 

 
ОДГОВОР: 

Заинтересовано лице је правилно уочило у конкурсној документацији јавне 
набавке мале вредности 1У-2015 - услуге  микрофилмовања и дигитализације 
архивских докумената техничку грешку коју се односи на образац 8. у конкурсној 
документацији. 

 Према конкурсној документацији, образац 8. представља образац понуде, коју 
понуђач попуњава како је предвиђено конкурсном документацијом.  

Сходно томе, за доказивање испуњености додатних услова, у погледу списка 
најзначајнијих наручилаца код којих је обављена услуга микрофилмовања и 
дигитализације архивске грађе у последњих пет година, како је тражено конкурсном 
документацијом, довољно је попунити, оверити и потписати образац бр. 7. – списак 
најважнијих наручилаца код којих је предметна услуга обављена, без прилагања 
потврди референтних наручилаца. Ово стога, јер је конкурсном документацијом, на 
страни 13, предвиђено да сагласно чл. 77. ст. 4. понуђач доказује испуњеност свих 
обавезних и додатних услова предвиђених конкурсном документацијом, достављањем 
изјаве којом, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, потврђује да 
испуњава све тражене услове.   
      Ово појашњење у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама 
наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници 
www.arhivpozarevac.org.rs 
  

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
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