
                                                                                                                                                                 

ОДГОВОР  НА ПИТАЊЕ  ЗАИНТЕРЕСОВАНОГ ЛИЦА У ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

MЈН 16/16 

Питање 

 
На страни 16 конкурсне документације наводите да су докази на основу којих 

се врши пондерисање из тачке II, III фотокопије уговора и потврде 

правног/физичког лица од стране којег је Понуђач ангажован, потписане и 

оверене печатом. 

 

Желимо да напоменемо да у области пружања услуга хигијене као 

референце се узимају докази дати од стране правних лица. Они се могу 

проверити и као такви су поуздани. Не разумемо зашто дајете могућност 

достављања доказа као што су потврде и уговори од стране физичког лица, 

које није лако проверити, које може свако да добије од било ког физичког 

лица? Који понуђач обавља послове свакодневног одржавања хигијене од 

минимално 1000 м² за неко физичко лице и још има уговор? 

 

Ако би неко и склопио овакав уговор, вероватно би га оверио и у суду, да иоле 

добије неку правоснажност. 

 

Молимо да измените конкурсну документацију у делу доказивања за 

пондерисање из тачке II и III измените и избаците могућност доставе доказа од 

физичког лица.  

 

 

 

 

 

Oдговор 

 

У области пружања услуга хигијене могу бити регистрована, односно 

основана привредна друштва или предузетници, који под истом шифром  

делатности и равноправно могу прижати услугe хигијене, а исто тако и 

ангажoвати друга привредна друштва или предузетнике да за њихове потребе 

обављају наведене услуге. 

 

Сагласно наведеном дата формулација о потврди „физичког лица“ од стране 

којег је понуђач ангажован, подразумева потврду коју издаје предузетник у 

својству физичког лица које у складу са одредбама Закона о привредним 

друштвима да самостално сопственим средствима обавља дозвољену 

предузетничку делатност и као такав је уписан у регистар предузетника који 

води Агенција за привредне регистре. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Из овога следи да се у поступку ове јавне набавке равноправно вреднују 

потврде привредних друштава и предузетничких радњи, али не и потврде које 

могу да издају друга физичка лица. Ово посебно са разлога што је у 

конкурсној документацији наведено да потврда мора бити потписана и 

оверена печатом, који поседују привредна друштва и предузетници, али не и 

друга физичка лица. 
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