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ПРЕДМЕТ: ПИТАЊА И ОДГОВОРИ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ ДОБАРА СА ЗАКЉУЧЕЊЕМ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА:  

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ВОЗИЛА, ОБЛИКОВАНА У 28 ПАРТИЈА, ЈН  број 
287/17 

 
 

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС број 
124/12, 14/15 и 68/15“), достављамо Вам питања и одговоре у отвореном поступку јавне 
набавке добара са закључењем оквирног споразума: Резервни делови за возила, 
обликована у 28 партија, ЈН  број 287/17. 
 
ПИТАЊЕ 1: Да ли подносилац понуде који је регистрован у регистру понуђача у АПР-у 
подноси доказ под редним бројем 4. из обавезних услова ? 
Ако подноси доказ под редним бројем 4. из обавезних услова да ли је довољн само образац 
изјаве о поштовању обавеза из члана 75.став 2, Закона о јавним набавкама или је потребно 
доставити још некакав доказ-нпр. из АПР-а ? 
Ако је потребан доказ из АПР-а или било које друге установе молила би да ми доставите 
пример како тај доказ треба да изгледа и који период треба да обухвата јер је због 
мањкавости и грешке на том обрасцу наша понуда била одбијена приликом подношења 
документације за преднодну јавну набавку ?  
ОДГОВОР 1:    Како је наведено у конкурсној документацији, понуђач, независно од тога 
да ли је у регистру понуђача или није, услов из чл. 75. ст.2. ЗЈН доказује кроз изјаву (модел 
изјаве у Прилогу XI конкурсне документације). Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, 
Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача 
и оверена печатом (изјаву умножити у довољном броју примерака за сваког понуђача из 
групе понуђача). Уколико понуђач учествује у више од једне партије у предметном поступку 
овај образац не умножава, већ на једном обрасцу наводи за које све партије учествује. 

 
  
 
 
 
 


