
Република Србија 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА  ПОЖАРЕВЦА 

-Комисија за јавну набавку мале вредности- 

Број: 404-157/20-015/3 

24.02.2020. године 

П о ж а р е в а ц    

                                                                                                             

ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН МВ-ОС 

10/2020 (1.2.10 у Плану јавних набавки) 

 

 Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку мале 

вредности број ЈН МВ-ОС 10/2020 (1.2.10 у Плану јавних набавки)– механичке поправке 

аутомобила, ОРН 50112100 – услуге поправке аутомобила, доставило је наручиоцу писани 

захтев путем e-mail-а дана 22.02.2020. године у 19,38 часова, којим тражи  одговор на следећа 

питања: 

 

 

ПИТАЊЕ 1: 

 

              У складу са конкурсном документацијом за ЈН МВ бр. – ОС 10/2020 молимо вас да 

одговорите на следеће питање:  

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне 

ртегистре, не доставља доказе о испуњености услова из чл. 75 став 1 тачка 1) до 4) ЗЈН, 

сходно члану 78 ЗЈН, па је питање да ли је техничка грешка што сте тражили достављање 

изјаве да је понуђач у Регистру понуђача и достављање доказа о испуњености услова?  

 

 Скрећемо пажњу да је неопходно да измените конкурсну документацију у делу доказивања 

испуњењеностиобавезних услова и омогућите достављање само изјаве да је понуђач 

регистрован у Регистру понуђача. 

 
 

            У вези са наведеним, а у складу са чланом 63.став 3. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац даје следеће: 
 

ОДГОВОР 1:  

 

Тачком 4. конкурсне документације - УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ 

ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ, 

предвиђено је да: 

 

                   Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне 

регистре не морају да доставе доказ из члана 75. став 1. тачка 1) до тачке 4), који су јавно 

доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре - Регистар понуђача. 

 

                  У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама понуђач може 

испуњеност  обавезних услова (осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона) и додатних 

услова (осим услова неопходног пословног капацитета) доказати достављањем изјаве 

којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава обавезне и 

додатне услове утврђене конкурсном документацијом. 



            Из свега наведеног у објављеној конкурсној документацији јасно се види да је 

наручилац предвидео могућност доказивања обавезних услова (осим услова из члана 75. став 

1. тачка 5) Закона) и додатних услова (осим услова неопходног пословног капацитета) 

попуњавањем обрасца 19. конкурсне документације. 

 
 

      Ово појашњење у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама наручилац 

објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници www.pozarevac.rs.  

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

http://www.pozarevac.rs/

