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Предмет: Одговори на питања-појашњења потенцијалног понуђача упућен путем 

електронске поште (maila) дана 28.06.2016. године за јавну набавку добара у отвореном 

поступку – Набавка резервних делова са санацијом кућишта пумпи ДХ 58-35, , број 

28/16-С. 

 

  

Дана 28.06.2016. године у 12,45 и у 13,10 часова потенцијални понуђач је упутио путем 

електронске поште питања - везано за јавну набавку добара у отвореном поступку – 

Набавка резервних делова са санацијом кућишта пумпи ДХ 58-35, број 28/16-С. 

Наручилац је дана 28.06.2016. године у 14,26 часова електронским путем потврдио пријем 

питања. 

 

Питање 1 у 12,45 часова: 

 

„Поштована, 

 

С обзиром да је један од понуђача CROATIA PUMPE NOVA д.о.о. из Карловца, Хрватска да 

ли је потребан превод са Хрватског на Српски?„ 

 

Питање 2 у 13,10 часова: 

 

„Поштована, 

 

имамо недоумицу у вези захтева-текста на страници 7: 

 

3.10. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

„Изузетак представља додатни услов финансијског капaцитета у вези са непостојањем 

блокаде рачуна који мора испуњавати сваки понуђач из  групе понуђача у складу са чланом 

81. став 1. Закона о јавним набавкама.“ 

 

Да ли треба ова потврда или не? 

 

С обзиром да је ова ЈН идентична са ЈН 34/16 (26.04.2016.), могу ли се приложити референц 

листе ЈН 34/16 с обзиром на компликованост овере код наших купаца и не малог буджета од 

18.000.000,00 дин.“ 

 

Сходно одредбама члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама ( Сл. Гласник РС бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015 ), Наручилац даје у законском року одговоре на постављена 

питања. 
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Одговор на питање 1: 

 

Потребан је превод са Хрватског на Српски језик, јер ако је неки доказ или документ на 

страном језику исти мора бити преведен на српски језик и оверен од стране овлашћеног 

преводиоца.  

Изузетак постоји само за каталог или извод из каталога произвођача који може бити на 

српском или енглеском језику. 

 

Одговори на питање 2: 

 

С обзиром да Наручилац како додатни услов није тражио доказ да располаже неопходним 

финансијским капацитететом у вези са непостојањем блокаде рачуна који мора испуњавати 

сваки понуђач из  групе понуђача у складу са чланом 81. став 1. Закона о јавним набавкама 

није потребно достављати потврду. 

 

Понуђач је у обавези да као доказ о испуњености неопходног пословног капацитета достави 

попуњен, потписан и печатом оверен Образац потврде – референтне листа ( Образац 

потписује и оверава претходи наручилац ) који се односи на предметну јавну набавку, 

Набавка резервних делова са санацијом кућишта пумпи ДХ 58-35, број 28/16-С. 

 

 

 

С поштовањем, 

 

                                                                   

    ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад 

                                                                                          Комисија за јавне набавке 

      

 

 


