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  adresa: Petefi Šandora 7, 24000 Subotica 
Odsek za javne nabavke 

 telefon: +381 24 645-513 
     fax: +381 24 645-515 

 e-mail: dzsunabavkaopreme@gmail.com 
                                        PIB: 105303985  

matični broj: 08881294 
        račun: 840-766667-94 kod Uprave za trezor 

 
Датум: 06.03.2019. 

Број: 01-907/03-19-6 

Суботица 
 

На основу чл. 63. став 3. ЗЈН (,,Сл. гласник РС’’ 124/2012,14/2015 И 68/2015), Комисија за ЈН 

припремила је: 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ , ПОЈАШЊЕНА  И ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ за ЈН услуга у поступу ЈНМВ 03/19 ТЕХНИЧКО ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА 1 

 

Питање заинтересованог лица бр.1: 

 

У  конкурсној  документацији –ЈН МВ 03/19 Набавка услуга –Техничко одржавање возила 

На Страници бр.6 у одељку –Испуњеност услова из члана 75.став 1 Закона о јавним набавкама 

(“Сл.Гласник РС”бр.124/12,14/15 И 68/15)понуђач доказује достављањем следећих доказа: потврде 

надлежног пореског органа и организације за обавезно социјално осигурање или потврде 

надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације 

  

Љубазмо Вас молим да ми појасните шта се сматра или боље речено који доцумент тражим од 

исте организације 

 

Одговор Комисије бр.1: 

 

На страни 62/93 Конкурсне документације под тачком 6 је дато следеће појашњење: 

4. 

Да је измирио доспеле порезе, 

доприносе и друге јавне 

дажбине у складу са 

прописима Републике Србије 

или стране државе када има 

седиште на њеној територији 

 

- ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ:  

 

1.Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је 

измирио доспеле порезе и доприносе и 

 

2. Уверење Управе јавних прихода града, односно општине да је 

измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода  

Напомена:  

 Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо 2 

горе наведена доказа треба доставити уверење Агенције за 

приватизацију да се налази у поступку приватизације 
 У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе 

доставити за сваког учесника из групе 

 

 У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове 

доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача 

доставити за сваког од њих) 

 Ова уверења не могу бити старија од два месеца пре 

отварања понуда 
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Дакле као доказ да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине 

доставља: 1. Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и 2. Уверење Управе јавних прихода града, односно општине да 

је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. Уколико је понуђач у поступку 

приватизације уместо доказа под тачкама 1 и 2, доставља уверење Агенције за приватизацију да 

се налази у поступку приватизације. Уверења не могу бити старија од два месеца пре отварања 

понуда. Ове доказе достављају понуђачи који нису уписани у регистар понуђача код АПР-а. 

 

Такође на страни 7/93, у делу 3.4. Начин достављања доказа наведено је следеће:  

„У складу са чланом 78 став 5 ЗЈН („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), лице уписано у 

регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних 

услова.“ Дакле понуђачи који су регистровани као понуђачи у регистру АПР нису дужни да 

доказују испуњеност обавезних услова. У том случају ће понуђач навести да је уписан у 

Регистар понуђача АПР и написати на којој интернет страни је доступан тај документ (Решења о 

упису понуђача у регистар понуђача АПР-а), или ће послати уз понуду копију Решења о упису 

понуђача у регистар понуђача АПР-а. 

 

                                                                                Комисија Дома здравља у Суботици за ЈНМВ 03/19 

                                          Јосип Неис, руководилац возног парка 

                                                         Слободанка Радуловић, дипл.  правница 

                                                              Давор Рабреновић, електро инг., дипл. економиста                                      

                                                         Мира Тиквицки, економиста 

                                                         Ђерђ Дренковић 

  Маја Живановић, службеник за јавне набавке 

  

  

  

Објављено:  

-Порталу ЈН                                   
-сајту Дома здравља 


