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ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ 

Сметанина 2,   

Датум: 19.6.2020.године 

Београд, 

 
На основу члана 54. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 

68/15), Комисија за јавну набавку број ЈНМВ 4/2020-1.2.4., даје:  

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА 
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

Бр.2.  
 

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, Наручилац обајављује на 

Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, следеће информације, односно 

појашњења: 

Питање бр.1:   
У конкурсној документацији на страни  број 34 - изјава о независној понуди  постоји грешка. 
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је Понуду број:___________ 
за јавну набавку услуга Услуге посредовања у организацији хотелског услуга у земљи и 
иностранству, ЈН бр. ЈНМВ 4/2020-1.2.4. Наручиоца Јавно предузеће „Електропривреда 
Србије“ Београд. 

 У конкурсној документацији на страни број 9 - Под додатним условима  за учешће у поступку 
јавне набавке из члана 76.закона стоји 

Услов: Пословни капацитет: 
- да је Понуђач у последње три године које претходе року за подношење 
понуда (кумулативно) пружао услуге које су предмет јавне набавке у минималном износу 
од 8.000.000,00 динара без ПДВ-а; 

Доказ: 
- Стручне референце (Образац 5) 
-Потписане и оверене потврде наручиоца/корисника услуга – Образац бр.5а 
Образац 5 се налази на страни број 36. на којој стоји- 
И З Ј А В А КОЈОМ ПОНУЂАЧ/ЧЛАН ГРУПЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ЗА 
УЧЕШЋЕ, а не документ "стручне референце" 
Исто важи и за образац број 5а која треба да буде "потврде наручиоца/корисника услуга" 
уместо тога је  
ИЗЈАВА КОЈОМ ПОДИЗВОЂАЧ ПОТВРЂУЈЕ ДА ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ. 
 
Овим констатујемо да документа  (Стручна референца и Потврде наручиоца) фале у 
конкурсној документацији стога молимо вас да јавну набавку измените или допуните. 
   
Одговор 1: 
Комисија ће извршити измену и објавити пречишћен текст конкурсне документације.   

 

 Појашњења су саставни део конкурсне документације и објављују се на порталу УЈН 

(http://www.ujn.gov.rs ) и сајту Наручиоца.    

 
                  КОМИСИЈА  
    
                                                                                               
 

http://www.ujn.gov.rs/

