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ПРЕДМЕТ: Одговори на питања у отвореном поступку са закључењем оквирног споразума 
са поновним отварањем конкуренције јавне набавке услуга, обликован у 28 партија -
Одржавање возила, транспортних средстава, механизације, радних машина, мотоцикала и 
друго, ЈН 185/19 
 
Овим путем Вас обавештавамо о одговорима на питања у отвореном поступку са закључењем 
оквирног споразума са поновним отварањем конкуренције јавне набавке услуга, обликован у 28 
партија - Одржавање возила, транспортних средстава, механизације, радних машина, мотоцикала и 
друго, ЈН 185/19 (у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама „Службени гласник РС број 
124/12, 14/2015 и 68/2015“). 
 
Питања и одговори - појашњења конкурсне документације 
 
ПИТАЊЕ 1: Молим за појашњење обавезних услова и додатних услова за подизвођача. Обзиром да 
је подизвођач предузетник шта је потребно да достави од документације и на који начин доказује 
услове? 
 
ОДГОВОР 1: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да за подизвођаче достави 
доказе о испуњености обавезних услова из чл. 75. став 1. тач. 1) 2) 3) и 4) и 75. став 2. ЗЈН-а.  
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да докаже да подизвођач испуњава и 
додатне услове из члана 76. ЗЈН. 
Упутство о начину доказивања захтеваних услова можете видети у поглављу IV Услови за учешће у 
поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова и 
поглављу V Упутство понуђачима како да сачине понуду. 
 
ПИТАЊЕ 2: Код изјаве понуђача за запослена лица на страни 100 тачка 3 наведено је да се за партије 
1-26 могу наводите иста лица, али за партију 28 Седиште Министарства потребно је навести друга 
лица. 
Да ли то значи да за партију 28 Седиште Министарства морају бити наведена тотално друга лица у 
односу на партије 1-26. 
 
ОДГОВОР 2: Предметна напомена се односи на начин достављања доказа у вези са испуњеношћу 
додатног услова који се односи на кадровски капацитет. Наиме, уколико се подноси понуда за партије 
од 1 до 26, понуђач може доставити један образац који ће се односити на партије од 1-26, док за 
партију 27. и партију 28. Понуђач треба да достави посебне обрасце, а на обрасцима могу бити 
наведена иста лица.  
Међутим, а као што је и истакнуто у Конкурсној документацији Наручилац задржава право да након 
отварања понуде, а пре закључења оквирног споразума,  изврши обилазак понуђача и стекне увид у 
стање и квалитет пословних, техничких и кадровских капацитета као и проверу навода из Изјаве 
понуђача дате под пуном материјалном и кривичном одговорношћу.  
 



ПИТАЊЕ 3: Да ли можете да нам доставите документацију у фајлу погодном за попуњавање, нпр 
*docx или сличном, како бисмо читко попунили податке, а све у циљу избегавања евентуалних 
неспоразуме због нечитког рукописа? 
 
ОДГОВОР 3: Конкурсну документацију можете преузети на порталу јавних набавки: portal.ujn.gov.rs, 
интернет страница наручиоца: www.mup.gov.rs, или можете непосредно преузети на адреси Булевар 
Зорана Ђинђића 104, Београд, Одељење за послове набавки, канцеларија бр. 320 (сваког радног дана у 
периоду од 9.00 до 15.00 часова). 
 
ПИТАЊЕ 4: Страна 14, у оквиру напомене, у последњој реченици у загради болдирано и подвучено 
стоји "...под редним бројем 4. у табеларном приказу...". Да ли је евентуално грешка у куцању, да ли 
треба да стоји "под редним бројем 3."? 
 
ОДГОВОР 4: Није реч о грешци у куцању. Наиме, у оквиру предметне напомене наведено је да 
уколико су понуђачи регистровани у Регистру понуђача АПР-а, у складу са чланом 78. ЗЈН, могу  да 
доставе копију решења о регистрацији у Регистру понуђача као доказ о испуњавању обавезних услова 
из члана 75. став 1. тач 1) до 3) овог Закона (обавезни услови под редним бројевима 1., 2. и 3. у 
табеларном приказу на странама 13-14) и/или у Изјави сачињеној на меморандуму потписаном од 
стране овлашћеног лица понуђача да наведу који су то докази који су доступни и назначи интернет 
странице на којима се исти могу пронаћи, док обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 4. овог Закона 
(обавезан услов под редним бројем 4. у табеларном приказу на странама 13-14) морају да доставе. 
Модел изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. ЗЈН-а налази се у поглављу XII предметне 
Конкурсне документацију. 
    
ПИТАЊЕ 5: Уколико се подноси понуда за партије од 1 до 26 , понуђач може иста лица да наведе за 
све партије од 1 до 26 за које подноси понуду, осим за партију 28 која се односи на Седиште 
Министарства и за коју је потребно навести друга лица. 
Молим Вас за конкретан одговор за Партију 27 колико треба запослених лица и да ли требају друга 
лица у односу на прву групу (Партија 1-26) и другу групу (Партија 28)?      
      
ОДГОВОР 5: Као што је речено, предметна напомена се односи на начин достављања доказа у вези 
са испуњеношћу додатног услова који се односи на кадровски капацитет. Наиме, уколико се подноси 
понуда за партије од 1 до 26, понуђач може доставити један образац који ће се односити на партије од 
1-26, док за партију 27. и партију 28. Понуђач треба да достави посебне обрасце, а на обрасцима могу 
бити наведена иста лица.  
Међутим, а као што је и истакнуто у Конкурсној документацији Наручилац задржава право да након 
отварања понуде, а пре закључења оквирног споразума,  изврши обилазак понуђача и стекне увид у 
стање и квалитет пословних, техничких и кадровских капацитета као и проверу навода из Изјаве 
понуђача дате под пуном материјалном и кривичном одговорношћу.  
Захтевани број радника према партијама налази се у табеларним приказима захтеваних додатних 
услова у поглављу IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство 
како се доказује испуњеност тих услова. 
 
ПИТАЊЕ 6: Молим Вас за помоћ, мој клијент жели да поднесе  понуду  за јавну набавку  Одржавање 
возила , транспортних средстава , механизације, радних машина, мотоцикла и др. то је Позив  07 Број 
404-ЈН-185/19-05. 
Покушала сам на интернет страници да нађем документацију али не успевам па вас молим ако није 
проблем да ме упутите шта треба да се поднесе уз понуду и да ли постоји прописан образац понуде за 
вас или пише у слободној форми. 
 

http://www.mup.gov.rs/


ОДГОВОР 6: Конкурсну документацију са детаљним упутством и обрасцима можете преузети на 
порталу јавних набавки: portal.ujn.gov.rs, интернет страница наручиоца: www.mup.gov.rs, или можете 
непосредно преузети на адреси Булевар Зорана Ђинђића 104, Београд, Одељење за послове набавки, 
канцеларија бр. 320 (сваког радног дана у периоду од 9.00 до 15.00 часова). 
 
 
                                  
                                                                               КОМИСИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

http://www.mup.gov.rs/

