
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 

Б е о г р а д, ул. Краља Милутина бр. 8 

Број: 0094-40492-675/2013 

Датум: 10.12.2013. 

 

Поводом приспелих питања понуђача у вези јавне набавке мале вредности брoj 50/13 - 

набавка услуге праћења моторних возила путем GPS уређаја, у складу са чланом 63. 

став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' 124/12), достављамо вам 

одговоре: 

 

 

Питање 1: Према тексту конкурсне документације, у оквиру понуде доставља се 

следеће: 

1. доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. ЗЈН и додатних услова из члана 

76 (тј. додатних услова из конкурсне документације) Доказивање ових услова, према 

конкурсној документацији може се извршити потписивањем изјаве која је саставни део 

конкурсне документације на страни 31. У вези са том изјавом постављају се следећа 

питања: 

а) Конкурсном документацијом је предвиђено да се изјава доставља у једном примерку, 

при чему уколико се ради о понуди групе понуђача (конзорцијум) ту изјаву потписују 

сви чланови конзорцијума. Међутим формуларом изјаве није предвиђено место за упис 

назива свих чланица конзорцијума нити место за потписе чланова конзорцијума 

(постоји само место за понуђача и потпис понуђача). У том смислу потребно је 

разјашњење да ли се ова изјава доставља за сваког члана конзорцијума посебно, или 

санмо један примерак, у ком случају је питање, а обзиром на напред описану форму 

изјаве, на који начин се попуњава и потписује. 

б) Изјавом се потврђује испуњавање обавезних и додатних услова (напомена на страни 

16. први пасус). Међутим конкурсна документација садржи и појединачне обрасце 

којим се доказују додатни услови из табеле на страни 12-15 појединачно и то: Образац 

финансијски капацитет (образац 5), образац Рефернт листа - пословни капацитет, 

образац Технички капацитет, образац кадровски капацитет и Изјава о поштовању 

обавеза из члана 75. став 2 ЗЈН. Имајући у виду да се Изјавом на страни 31 потврђује 

испуњавање између осталог и наведених додатних услова, поставља се питање да ли је 

понуђач који достави Изјаву на страни 31., у обавези да доставља и напред побројане 

обрасце (финансијски капацитет, образац Рефернт листа - пословни капацитет, образац 

Технички капацитет, образац кадровски капацитет и Изјава о поштовању обавеза из 

члана 75. став 2 ЗЈН), са пратећим документима или не? 

 

Одговор:  

а) У случају да понуду подноси група понуђача, потребно је да Изјаву понуђача о 

испуњавању услова из члана 75. и 76. ЗЈН у поступку јавне набавке мале вредности 

(Образац 4а) потпишу и печатирају сви чланови групе понуђача, у једном примерку. 

Потписивање и печатирање се може извршити на за то предвиђеном месту, с тим 

што чланови групе понуђача могу Изјаву потписати, и ставити печат  један до 

другог, или један испод другог, користећи сав слободан простор у дну овог обрасаца 

који им стоји на располагање (може бити искоришћен и бланко простор испод или 

изнад напомене и сл). Дакле, битно је само да Изјава садржи печате и потписе свих 

чланова групе понуђача, и да се на бланко линији на почетку Изјаве наведу називи свих 

чланова групе понуђача. 

б) У случају да испуњеност обавезних и додатних услова из ЗЈН и конкурсне 

документације доказује достављањем Изјаве понуђача о испуњавању услова из члана 

75. и 76. ЗЈН у поступку јавне набавке мале вредности (Образац 4а), понуђач није 

обавезан да доставља доказе о испуњености ових услова, који су наведени у конкурсној 

документацији (докази наведени под редним бројем од 1 до 9 Табеле из тачке 3. 

УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 50/13 И 



УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, из Конкурсне 

документације. 

Међутим, понуђач је у сваком случају обавезан да достави све обрасце који су наведени 

у одељку ''ДРУГА ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТА (ОБРАСЦИ) КОЈА ПОНУЂАЧ МОРА ДА 

ДОСТАВИ'' из исте Табеле, на страни бр. 15 Конкурсне документације (Образац 1, 2, 

3, 5, 6, 7, 8, 9 и 10), као и модел уговора, и који су саставни део Конкурсне 

документације. Наведени обрасци не претстављају доказе о испуњености обавезних и 

додатних услова у смислу ЗЈН, већ саставни део понуде који сваки понуђач мора 

попунити, печатирати и доставити, да би понуда могла бити оцењена као 

прихватљива. 

 

 

Питање 2: Потписан образац техничка спецификација - Уколико наступамо као 

конзорцијум овај образац би требало да потпишу сви представници чланова 

конзорцијума, те се обзиром на форму датог обрасца, поставља исто питање као и 

питање под а) у вези са Изјавом на страни 31. у вези са начином потписивања 

Одговор: Наведени образац морају потписати и печатирати сви чланови групе 

понуђача, користећи слободан простор у дну обрасца, којег има довољно. Није 

обавезно да сви потписи и печати стану на за то предвиђено место, већ могу бити 

стављени поред, изнад и испод један другог. 

Битно је само да образац садржи печате и потписе свих чланова групе понуђача. 

 

 

Питање 3: Потписан образац Дистрибутивна листа - Уколико наступамо као 

конзорцијум овај образац би требало да потпишу сви представници чланова 

конзорцијума, те се обзиром на форму датог обрасца, поставља исто питање као и 

питање под а) у вези са Изјавом на страни 31. у вези са начином потписивања? 

Одговор: Видети одговор на Питање 2. 

 

 

Питање 4:  Образац Понуде - Уколико наступамо као конзорцијум овај образац би 

требало да потпишу сви представници чланова конзорцијума, те се обзиром на форму 

датог обрасца, поставља исто питање као и питање под а) у вези са Изјавом на страни 

31. у вези са начином потписивања? 

 

Одговор: Видети одговор на Питање 2. 

 

 

Питање 5:  Да ли је техничка грешка у члану 7. модела уговора, у формулацији “која су 

обучена за одржавање и сервисирање предметних противпожарних и противпровалних 

дојавних система”? 

 

Одговор: Да, у питању је техничка грешка, уместо наведене формулације, треба да 

стоји следећа формулација: ''која су обучена за пружање предметних услуга''. 

 

 

Питање 6: Да ли постоје средства обезбеђења у случају неиспуњења обавеза 

Наручиоца из Уговора о додели набавке? 

 

Одговор: Да, средства обезбеђења су наведена под тачком 2.9. Конкурсне 

документације (стр. 7 и 8), као и у члану 10 модела уговора. 

 

С'поштовањем, 

 

Члан комисије за јавну набавку 

Милош Регељац       


