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ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ:  II/7-2018 

 

 Потенцијални понуђач у поступку јавне набавке услуге дизајнирања и одржавања 

алата за повећану видљивост комисије за заштиту конкуренције у дигиталном 

окружењу у оквиру пројекта „повећање економског раста кроз подршку унапређењу 

политике заштите конкуренције“  јавна набавка број: II/7/2018 затражио је појашњење 

конкурсне документације,  на која Комисија за јавну набавку да је појашњења.  

 

ПИТАЊЕ 1.  
У случају да понуду подноси група понуђача да ли је потребно да Извештај о бонитету 

за јавне набавке БОН-ЈН, доставе сви чланови групе или је  довољан извештај од само 

једног понуђача? 

 

ОДГОВОР 1. 
У конкурсној документацији у делу „IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из 
чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова“ наведено је 
„Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је дужан да за сваког члана групе 
достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), као и 
потписан и оверен Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона. 
Додатне услове група понуђача испуњава заједно."  

Чланом 81. став 2. Закона о јавним набавкама, прописано је „Сваки понуђач из групе 

понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) овог закона, а 

додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не 

одреди другачије.“ 

Дакле јасно је наведено да доказ за испуњавање додатног  услова у поступку јавне 

набавке може да испуни и само један од учесника у заједничкој понуди. 

 

 



ПИТАЊЕ 2. 

„ Услови испуњености пословних капацитета, обухватају намање пет пројеката у 

последње три године (2015, 2016, 2017) које су за корисника имале неки орган јавне 

управе- да ли можемо навести и пројекте из 2018. године?“ 

 

ОДГОВОР 2. 

Као доказ да је понуђач испунио тражени пословни капацитет могу да се наведу и 

пројекти из 2018. године. 

 

ПИТАЊЕ 3. 

„Услови испуњености пословних капацитета, обухватају намање шест  креираних web 
страница у последње три године (2015, 2016, 2017)- да ли можемо навести и сајтове 

креиране у 2018. години?“ 
 

ОДГОВОР 3. 

Као доказ да је понуђач испунио тражени пословни капацитет могу да се наведу и 

креиране web странице и из 2018. године. 
 

ПИТАЊЕ 4. 

„Услови испуњености пословних капацитета, обухватају управљање и саветовање у 

минимум пет предмета дигиталног маркетинга у последње три године (2015, 2016, 

2017)- да ли можемо навести и предмете из 2018. године?“  

 

ОДГОВОР 4. 

Као доказ да је понуђач испунио тражени пословни капацитет могу да се наведу и 

креиране web странице и из 2018. године 
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