
 

На основу члана 54. став 12. тачка 1) и члана 63. став 2. и став 3. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за 

поступак јавне набавке мале вредности услуга, брoj 404-1/40У-2020-28 – Услуге текућих 

поправки и одржававања службених аутомобила, набавка обликована по партијама 

и то: 

V Партија –Сервис возила марке Лада, број јавне набавке 

 

Питање број 1  

Поштовани, 

       У конкурсној документацији за поступак јавне набавке мале вредности услуга, број 

404-1/40У-2020-28 - Пружање услуга текућих поправки и одржавања службених 

аутомобила - партија В-сервис возила марке ЛАДА у делу IV - услови за учешће у 

поступку јавне набавке из чл. 26. Закона и обавезних услова из чл. 75. Закона и упутство 

како се доказује испуњеност услова на страни бр. 18,  је наведено да понуђач у поступку 

јавне набавке мора доказати финансијски капацитет односно да је у последње три 

обрачунске године (2017,2018. и 2019) остварио укупан пословни приход у износу од 

најмање 900.000,00 динара и пословни капацитет односно да је у последње 3 године од 

дана објављивања позива за подношење понуда на порталу јавних набавки пружио услуге 

које су исте или сличне предмету набавке, у вредности најмање 900.000,00 динара. 

        Нишауто Група д.о.о. Ниш је једини овлашћени сервис за возила марке Лада у 

нишком региону (што је још један од услова за учествовање у овомпоступку јавне 

набавке), међутим током 2017. и 2018. године је било привредно друштво у стечајном 

поступку без пословног прихода за те године и без пословног капацитета. Након обуставе 

стечајног поступка куповином стечајног дужника-Нишауто Групе као правног лица, Група 

је наставила са пословањем почетком 2019. године и за пословну 2019.годину је остварила 

добит. Такође, за првих 6 месеци 2020. Године привредно друштво је остварило пословну 

добит што се види из бруто биланса. У току 2019. и 2020. године смо закључили велики 

број уговора и оквирних споразума са јавним предузећима на основу спроведених 

поступака јавних набавки које су везане за сервисну делатност. 

         Имајући у виду да је Нишауто Група једини овлашћени сервис за возила марке Лада, 

молимо Вас да нам одговорите због специфичне ситуације да ли и на који начин можемо 

да учествујемо у поступку јавне набавке 404-1/40У-2020-28.  

 

 



Одговор број 1  

 

        Наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације. Понуђачи су у обавези 

да своје понуде припреме у складу са захтевима из конкурсне документације. 

 


