
 
Република Србија  
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА  
Сектор за материјално-финансијске послове  
Одељење за послове јавних набавки  
07 број 404-ЈН-127/19  
23.07.2019. године  
Б е о г р а д  
 
ПРЕДМЕТ: Измене у отвореном поступку са закључењем оквирног споразума за јавну 

набавку добара: Резервни делови за за репетиторе 
ЈН број 112/19 

 
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС број 124/12, 14/15 и 
68/15“), достављамо Вам одговоре на питања - појашњење у отвореном поступку са 
закључењем оквирног споразума за јавну набавку добара: Резервни делови за за репетиторе 
ЈН број 112/19 
 
ПИТАЊЕ: Молим да нам разјасните за колико запослених је потребно доставити 
фотокопије обаразаца М-А или М-3-а јер на страни бт.15 тендерске документације стоји: 
 
КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ  
 Да понуђач има најмање једно запослено односно радно ангажовано лице које ће бити 
ангажовано у реализацији предметне набавке и  одговорно за извршење уговорне обавезе.  
- доказ- 
 - Неоверене фотокопије обрасца М-А или М-3-А из којих се види да су радници 
пријављени на пензијско и здравствено осигурање (за сваког радника појединачно) за 
минимум 3 (три) радника  
или  
 - други доказ о ангажовању (неоверена копија уговора о обављању привремених и 
повремених послова, уговора о делу, уговора о пословној сарадњи и сл.) односно других 
одговарајућих доказа који морају бити важећи за цео период важења уговора предметне 
набавке; 
 
ОДГОВОР – ИЗМЕНА: У конкурсној документацији на страни бр. 15 дошло је до техничке 
грешке Наручиоца где за доказе које треба доставити за испуњење кадровског капацитета 
стоји: 

Неоверене фотокопије обрасца М-А или М-3-А из којих се види да су радници пријављени 
на пензијско и здравствено осигурање (за сваког радника појединачно) за минимум 3 (три) 
радника  
 
А треба да стоји  

Неоверене фотокопије обрасца М-А или М-3-А из којих се види да је лице пријављено на 
пензијско и здравствено осигурање за најмање (1) једно радно ангажовано лице.   
 
У прилогу вам достављамо измењену страну 15  конкурсне документације 
 
 

  КОМИСИЈА  У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
 



 
 
 
1.2.      ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ (члан 76, ст.2 ЗЈН): 
 
   Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне 
услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, 
а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и 
то: 
 
 
Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ - доказ - 

 

а) .Да је понуђач имао пословне 
приходе у висини не мањој од 
7.000.000,00 динара без ПДВ-а, укупно 
за три године 2016., 2017. и 2018.год. 
 
  

а) Извештај о бонитету БОН – ЈН, Агенције за 
привредне регистре, за 2016., 2017. и 2018. годину 
или  
Биланс стања и биланс успеха са мишљењем 
овлашћеног ревизора, уколико је обвезник ревизије, 
за претходне три пословне године (2016., 2017. и 
2018. годину); 

2. ТЕХНИЧКИ  КАПАЦИТЕТ - доказ - 

 

а) Да је понуђач овлашћен од стране 
произвођача за продају резервних 
делова за репетиторе.   
 

 

а) Изјава произвођача опреме или овлашћеног 
представника произвођача на њиховом 
меморандуму, оверен и потписан од овлашћеног 
лица да понуђач поседује (потврду-ауторизацију) од 
произвођача опреме да је овлашћен за  продају 
резервних делова. 

3. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ - доказ- 

 

Да понуђач има најмање једно 
запослено односно радно ангажовано 
лице које ће бити ангажовано у 
реализацији предметне набавке и  
одговорно за извршење уговорне 
обавезе.  
 
 
 
 

 

- Неоверене фотокопије обрасца М-А или М-3-А из 
којих се види да је лице пријављено на пензијско и 
здравствено осигурање за најамње (1) једно  радно 
ангажовано лице.   
или  
 - други доказ о ангажовању (неоверена копија 
уговора о обављању привремених и повремених 
послова, уговора о делу, уговора о пословној 
сарадњи и сл.) односно других одговарајућих доказа 
који морају бити важећи за цео период важења 
уговора предметне набавке; 
 

Докази из члана 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за више партија, не морају 
бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за више 
партија. 

 
 
 
 

 15 


	1.2.      ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ (члан 76, ст.2 ЗЈН):

