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ПРЕДМЕТ: ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ-ПОЈАШЊЕЊЕ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ СА 

ЗАКЉУЧЕЊЕМ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА СА ПОНОВНИМ ОТВАРАЊЕМ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА ОБЛИКОВАНОМ ПО ПАРТИЈАМА:  

РАЗНИ АЛАТИ И ОПРЕМА (ЗА АУТОРАДИОНИЦЕ, ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА И 

ОПРЕМЕ И ДРУГО) ЈН БРОЈ 161/19 

Овим путем Вас обавештавамо о одговорима на питања-појашњења у отвореном поступку јавне набавке 
добара са закључењем оквирног споразума, обликован по партијама са поновним отварањем 
конкуренције - Разни алати и опрема (за радионицу, одржавање објеката и опреме и друго),  ЈН број 
161/19, (у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама „Службени гласник РС број 124/12, 14/2015 
и 68/2015“). 

ПИТАЊЕ 1: „Да ли је од документације у овом поступку за почетак потребно доставити само 

документа из члана 75 и 76 закона ЈН или морамо да попунимо сву документацију ( образац понуде VI, 

модел оквирног споразума VII, модел наруџбенице за партију 1 и 2 VIII-VIII-1, образај изјаве о 

назависној понуди X, образац XI I XII?“ 

ОДГОВОР 1:  
 
Наручилац је на страни 13/45 и 14/45 конкурсне документацији у Поглављу V – УПУТСТВО 
ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, у тачки 3 (три) предвидео да: 
 „ПОНУДА МОРА ДА САДРЖИ: 

1. доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. и додатних услова из члана 76. ЗЈН-а  на 

начин прецизиран конкурсном документацијом и то за понуђача, за чланове групе понуђача (уколико 
понуду подноси група понуђача) и за подизвођача (уколико ће извршење набавке бити делимично 
поверено подизвођачу),  с тим да су обавезни услови и начин доказивања обавезних и дoдaтних услова 
таксативно набројани у поглављу IV конкурсне документације; 
          2. Модел  Наруџбенице Понуђач је у обавези да модел наруџбенице за партију  за коју подноси 
понуду попуни у складу са понудом и потпише чиме потврђује да је сагласан са предлогом модела 

науџбенице (Прилог VIII за Партију 1, Прилог VIII -1 за Партију 2); 
3. попуњене, од стране понуђача потписане остале изјаве које чине саставни део понуде, а које су 

садржане у обрасцима који су саставни део конкурсне документације, с тим да образац Трошкови 
понуде  није неопходно попунити и потписати; 

4. потписан одељак III конкурсне документације – Врста, начин и рок испоруке,место испоруке 



5. потписан Модел оквирног споразума 
6. Споразум групе понуђача  (уколико понуду подноси група понуђача) и 
7. Друге доказе захтеване конкурсном документацијом. 
Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов саставни део, 

понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује. 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце 

дате у конкурсној документацији потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може 
да одреди једног понуђача из групе који ће попуњавати, потписивати обрасце дате у конкурсној 
документацији - не односи се на обрасце који подразумевају давање изјава под материјалном и 
кривичном одговорношћу.  

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, обрасци који подразумевају давање изјава под 
материјалном и кривичном одговорношћу, достављају се за сваког учесника у заједничкој понуди 
посебно и сваки од учесника у заједничкој понуди потписује образац који се на њега односи. 

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује обрасце дате у конкурсној 
документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном 
одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и 

према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде 
сагласно чл. 81. Закона.“ 
 

ПИТАЊЕ 2: Да ли мало предузеће уместо извештаја о бонитету ВОН - ЈН може да достави билансе 

стања и успеха за предходне три године или је обавезно доставити документ БОН - ЈН? 

ОДГОВОР 2: Да, мало предузеће може да достави биланс стања и успеха за предходне три године. 

 

КОМИСИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 


