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На основу чл. 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 јавну набавку мале вредности услуга, брoj 404-1/152У-

2018-28- пружање услуга текућих поправки и одржавања службених 

аутомобила, обликована у осам партија и то: 

Партија I – сервис возила марке Škoda; 

Партија II – сервис возила марке Chevrolet и Opel; 

Партија IV – генерални ремонт Застава аутомобила; 

Партија V – лимарски радови на аутомобилима марке Застава; 

Партија VII – сервис возила марке Лада,  

одговара на питање заинтересованог лица у циљу појашњења конкурсне 

документације: 

 

Питање број 2 од 10.04.2019. године: 

 

„Поштовани, 

 

Питање се односи на додатне услове, на финансијски, пословни И 

технички капацитет.  

Да ли је потребно да се уз понуду доставе  Биланси успеха за задње три 

године за финансиски капацитет, потврда за   

пружене услуге за задње три године за пословни капацитет И за 

технички капацитет доказ о поседовању сервиса, 

 за паркинг места, И за све што је тражено да један сервис поседује? 

Или је довољна Ваша изјава из конкурсне документације за сваку 

партију посебно? 

 

Хвала“  

 

Одговор на питање број 2 од 10.04.2019. године: 

 

Испуњеност услова из члана 26. Закона и обавезних услова из члана 75. 

став 1. тач. 1), 2) и 4) и из члана 75. став 2. Закона, као и и додатних услова из 

члана 76. став 2. Закона – финансијски, пословни и технички капацитет, за 

учешће у поступку предметне јавне набавке доказује се достављањем: 

 

Изјаве понуђача – попуњене, печатом оверене и потписане, уколико 

понуђач самостално подноси понуду, за сваку партију посебно;  

или 

Изјаве понуђача и подизвођача – попуњене, печатом оверене и 

потписане (од стране овлашћеног лица понуђача и свих подизвођача и 

оверену печатом), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, за 

сваку партију посебно; 

или 
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Изјаве групе понуђача – попуњене, печатом оверене и потписане (од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача), уколико понуду 

подноси група понуђача, за сваку партију посебно; 

а у свему у складу са поглављем IV - УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 26. ЗЈН И ОБАВЕЗНИХ И 

ДОДАТНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И ЧЛАНА 76. ЗЈН И УПУТСТВО 

КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, на странама 18-22 од 

162 конкурсне документације. 

Изјава, у зависности од начина подношења понуде, мора да буде 

попуњена, потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена 

печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као 

лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за 

потписивање. 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од 

понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид 

оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености 

услова. Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити 

краћи од 5 (пет) дана, не достави на увид оригинал или оверену копију 

тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 

 

 

 

У Нишу, 10.04.2019. године 
 


