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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: Да ли конкурсна документација може бити потписана факсимилом законског заступника 
понуђача или мора својеручно потписивање? 
 
ОДГОВОР 1: Имајући у виду да у предметној конкурсној документацији Наручилац није искључио 
могућност употребе факсимила, понуда која буде била потписана на овај начин биће узета у оцену. 
Свакако, Наручилац има право да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 
прегледу, вредновању, упоређивању понуда, као и утврђивању истинитости датих података. 
 
ПИТАЊЕ 2: Конкретно везано за партије од 1-26. Да ли су довољне само изјаве за доказивање 
додатних услова или су потребне још поред изјава и неоверене копије докумената којима се доказују 
додатни услови? 
 

ОДГОВОР 2: Потребно је да поступите по предметној Конкурсној документацији и доставите 

тражене доказе – изјаве на начин како је и дефинисано у поглављу IV Услови за учешће у поступку 

јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова. 
Међутим, 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. Такође, Наручилац  може тражити у накнадном року да Понуђач приложи доказе који 
потврђују истинитост наведених података за радионички простор, техничко-технолошки, кадровски 
капацитет  (пописна листа, Уговор о закупу, документа о власништу, фактура,атест, списак основних 
средстава,копију М обрасца пријава- промена и одјава на обавезно социјално осигурање за наведена 
запослена лица, прилог уз М образац и уговор о раду и др.) 

 
ПИТАЊЕ 3: Молила бих Вас да ме упутите како да предам документацију за позив за одржавање 
возила ЈН 185/19. Пронашла сам на Вашем сајту конкурсну документацију, нисам сигурна да ли се 
попуњавају обрасци у оквиру те документације која је образложена на 99 страна или се могу пронаћи 
код службеника, конкретно у МУП-у у Новом Пазару. Да ли се иста шаље на званичну адресу 
Министарства? 



ОДГОВОР 3: У поглављу V Упутство понуђачима како да сачине понуду наведен је начин на који 

понуда мора да буде сачињена, као и шта иста мора да садржи. 
 
Наиме, можете преузети конкурсну документацију са портала јавних набавки: portal.ujn.gov.rs, са 
интернет странице наручиоца: www.mup.gov.rs или непосредно преузимањем 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: Да ли се модел захтева за достављање понуда потписује и оверава на страни 77 или се 
достаља бланко? 
 
ОДГОВОР 4: Потребно је да понуђач достави модел захтева потписан од стране овлашћеног 
представника понуђача. 
 
ПИТАЊЕ 5: Да ли се модел уговора само потписује на страни 91 без икаквког попуњавања? 
 
ОДГОВОР 5: Потребно је да понуђач достави модел уговора потписан од стране овлашћеног 
представника понуђача. 
 
ПИТАЊЕ 6:  Да ли је потребно доставити потврду о овлашћењу за одређену марку возила за партије 
1-26 или ће то бити прецизније дефинисано у захтеву за достављање понуда? 
 

ОДГОВОР 6: Није потребно доставити потврду о овлашћењу за одређену марку возила, потребно је 

да у свему поступите на начин дефинисан 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 V Упутство понуђачима 

како да сачине понуду. 

 

Међутим, у конкретном случају уколико се јави потреба за извршењем услуга од стране овлашћеног 

сервисера за одређену марку возила, Наручилац ће исто прецизирати у захтеву за достављање понуда 

приликом поновног отварања конкуренције.  
 
 
 
 

                                                                 КОМИСИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 

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

