
       

 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 

И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Број: 404-02-29/2020-02/4 
Датум: 18. март 2020. године 

Београд, Бирчанинова 6 
 

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА 

 

ПРЕДМЕТ: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са 

припремањем понуде 

 

По захтеву заинтересованог лица за додатним информацијама или појашњењима у вези 

са припремањем понуде у поступку јавне набавке чији су предмет Услуге сервисирања 

службених возила, редни број јавне набавке ЈНМВ/4-2020, Наручилац у складу са 

чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама, објављује одговор. 

 

Питање 1: Поштовани, у петак13.03.2020 објавили сте Jавну набавку услуга - УСЛУГЕ 

СЕРВИСИРАЊА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА бр. ЈНМВ/4-2020.Заказано отварање 

конкурсне документације је 23.03.2020. С обзиром да је био викенд припрему 

конкурсне документације почели смо у понедељак 16.03.2020. Читајући  конкурсну 

документацију увидели смо да је потребно имати подизвођаче из Новог Сада, Ниша, 

Крушевца, Ужица и Јагодине.За ово кратко време понуђачи из Новог Сада, Ниша, 

Крушевца, Ужица и Јагодине нису у могучности да изваде потребна документа.Како је 

објављена ВАНДРЕДНО СТАЊЕ због епидемије коронавируса у земљи и обустављен 

рад шалтерских служби, нису у могучности да изваде потврде из суда, полиције, 

пореске Управе и АПР-а,ради испуњења услова за подизвођаче. Овим путем као 

потенцијални понуђач вас молим, измените конкурсну документацију и омогућите да 

потенцијални понуђачи из Београда могу учествовати ако доставе доказе о пословно 

техничкој сарадњи са сервисима из:Новог Сада, Ниша, Крушевца,Ужица и 

Јагодине.Како сте и навели “ централни сервис на територији града Београда (на 

удаљености не већој од 25 км од седишта Наручиоца)“су носиоци послова и они 

гарантују за извршење радова.   

 

Одговор 1: Конкурсном документацијом, Наручилац је у делу 2. УПУТСТВО КАКО СЕ 

ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА одредио да: „Испуњеност обавезних и 

додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. ст. 

4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача) којом под 

пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за 

учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. став 1. тач. 1) до 4); 75. став 2. и  76. став 2. 

Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом. 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 

Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за 

заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, 

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) Закона. 



Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да 

испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове 

испуњавају заједно.  

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву 

подизвођача (Образац изјаве подизвођача) потписану од стране овлашћеног лица 

подизвођача и оверену печатом“.  
Такође, Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне 

регистре и који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре не морају 

да доставе доказе из члана 75. став 1. тач.  од 1) до 4), сходно чл. 78. Закона. Наручилац неће 

одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном 

документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су 

тражени у оквиру услова јавно доступни. Уколико је доказ о испуњености услова електронски 

документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са 

законом којим се уређује електронски документ. 

На основу наведеног, Наручилац остаје при дефинисаној Конкурсној документацији у 

поступку предметне јавне набавке. 

  

Овај одговор представља саставни део Конкурсне документације. 

  

 Наручилац ће одговор објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет 

страници. 

 

Комисија за јавну набавку ЈНМВ/4-2020 

 

 


