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На основу члана 32. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» 

број 116/08) Комисија за јавну набавку образована Решењем директора Управе за 

заједничке послове покрајинских органа број 404-69/2013  од 27.02.2013. године 

припремила је 

 

 

 

 

 

I ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

за јавну набавку услуга - текуће одржавање возила - програм Шкода, 

обликовану по партијама од 1 до 2 

-ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК- 

ПАРТИЈА 1. 

Сервисирање возила – програм Шкода 

 

ЈН ОП 8/2013 

по Јавном позиву за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку 

услуга - текуће одржавање возила - програм Шкода, обликовану по партијама од 

1 до 2, објављеном у "Службеном гласнику РС", бр. 22 од 08.03.2013. године 

 

 

 

 

1)  У конкурсној документацији  на страни 31/55 у делу 4) „Образац за оцену 

испуњености услова из члана 44. Закона о јавним набавкама“, и  на страни 32/55 у делу 

„Упутство како се доказује испуњеност услова из члана 44. Закона о јавним набавкама, 

текст из тачке 5б „да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом: 

Довољним техничким капацитетом сматра се: 5 дизалицa за возила 

довољним кадровским капацитетом сматра се: - 2 аутоелектричара; - 2 аутомеханичара“  

се замењује новим текстом који гласи:  

«да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом 

• Довољним техничким капацитетом сматра се: 10 дизалицa за возила 
• довољним кадровским капацитетом сматра се:  

- 3 аутоелектричара 

- 4 аутомеханичара 

- 2 аутолимара 

- 2 аутолакирера“ 

 

 

  

 

На основу извршене измене и допуне наведене Конкурсне документације утврђује се 

пречишћен текст Обрасца бр.4. 
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Образац 4. Пречишћен текст 

 

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 44. ЗАКОНА О ЈАВНИМ 

НАБАВКАМА 
ПОНУЂАЧА  ________________________________________________________ 

у поступку доделе уговора о јавној набавци услуга – текуће одржавање возила програм Шкода 

Партија 1. - Сервисирање возила – програм Шкода 

Испуњеност услова из члана 44. став 2. Закона о јавним набавкама понуђач доказује достављањем 
следећих доказа уз понуду: 

Ред. 

бр. 
Услов из члана 44. ЗЈН: 

Докази из члана 45. ЗЈН и органи 

надлежни за њихово издавање: 

1 да је регистрован код надлежног органа, 

односно уписан у одговарајући регистар 

извод  из регистра надлежног органа : 

 -Агенција за привредне регистре (за привредна 
друштва и предузетнике) 
Закона о поступку регистрације у Агенцији за  

привредне регоистре („Службени гласник РС“, бр. 
99/2011) 

2 да је основан и за обављање делатности 

која је предмет јавне набавке 

оснивачки акт понуђача: 

- одлука или  
-уговор о оснивању  
*члан 11. Закона о привредним друштвима 

(«Сл.гласник РС», бр. 36/2011 и 99/2011) 

3 да му у року од две године пре 

објављивања јавног позива (08.03.2011. -           
08.03.2013.) изречена правноснажна судска 
или управна мера забране обављања 
делатности која је предмет јавне набавке 

потврда надлежног органа којом доказује да му није 

изречена  мера забране обављања делатности : 
-потврда АПР  
 
-основ: 

 Члан 2. став 1. тачка 9) и 10)  и члан 45. Закона о 
поступку регистрације у Агенцији за  привредне 
регоистре („Службени гласник РС“, бр. 99/2011) 

*неоверена копија издатa после дана 
објављивања јавног позива позива) 
 

4 да је измирио доспеле порезе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима Републике 

Србије или стране државе када има 
седиште на њеној територији 

потврду надлежног пореског органа или потврду 
надлежног органа да се понуђач налази у поступку 
приватизације: 
 

-потврда Министсрства финансија Пореске управе 
 
-потврда пореског одељења  локалне самоуправе  

 
-или потврда-уверење стране државе када има 
седиште на њеној територији 
 

-ако је понуђач у поступку приватизације доставља 
потврду Агенције за приватизацију 
 

(може бити издата и пре објављивања ЈП ако од 
дана његовог издавања до дана објављивања ЈП 
није протекло више од 6 месеци) 

5a да располаже неопходним финансијским и 
пословним капацитетом 

• да је у претходне три године остварио 
приходе од извршених услуга које су 
предмет јавне набавке у минималном 
износу од 4.000.000,00 динара 

• да има минимум један закључен уговор о 

јавној набавци чији предмет су услуге 
сервисирања  возила 

 

Доказ: понуђач даје потписан и оверен исказ о 

укупним приходима од извршених услуга које су 

предмет јавне набавке у минималном износу од 

4.000.000,00 динара у претходне 3 године 

Доказ: минимум један уговор о јавној набавци чији 
предмет су услуге сервисирања возила 

5б да располаже довољним техничким и 
кадровским капацитетом 

• Довољним техничким капацитетом сматра 

се: 10 дизалицa за возила 

• довољним кадровским капацитетом 
сматра се:  

  
 
  Доказ: оверен списак основних средстава 
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- 3 аутоелектричара 
- 4 аутомеханичара 
- 2 аутолимара 
- 2 аутолакирера 

Кадровски капацитет: 
Доказ: фотокопија радне књижице за запослене на 
неодређено време 

6 да понуђач у моменту подношења понуде има својство овлашћеног сервиса за модел -марку возила 
Шкода 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 45. Закона о 
јавним набавкама, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писмену изјаву, дату под 

кривичном и материјалном одговорношћу, односно изјаву оверену пред судским или управним 
органом, нотаром или другим надлежним органом те државе (Образац Изјава понуђача) 

Обавезни обрасци које понуђач мора да достави:  

7 Образац за оцену испуњености услова из члана 44. ЗЈН 

8 Образац понуде    

9 Модел уговора 

10 Образац учешће подизвођача 

11 Образац структуре цене   

12 Оверен образац ОП – овера потписа лица овлашћеног за заступање 

13 
Образац Изјаве о уредном извршењу обавеза по раније закљученим уговорима о јавним 
набавкама 

 

4)2) Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке (уколико их Наручилац 

одреди):    / 

 

 

4)3) Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 49. ЗЈН: 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из члана 44. 

став 2. тач. 1) до 5) Закона о јавним набавкама на начин одређен чланом 45. Закона, а 

остале доказе о испуњености услова из члана 44. овог закона испуњавају заједно 

 

4)4) услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача у складу 

са чланом 50. ЗЈН:     

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 44. став 2. тач. 1) 

до 5) Закона о јавним набавкама, што доказује достављањем доказа из члана 45. овог 

закона, а остале услове из члана 44. Закона о јавним набавкама испуњавају заједно. 

У случају заједничке понуде, прописане радње у поступку јавне набавке, 

предузимаће онај понуђач који има овлашћење у писаној форми од стране осталих 

понуђача, да у њихово име и за њихов рачун може предузимати те радње, које је 

обавезан да приложи уз понуду. 

       Понуђач је у обавези да приложи све тражене доказе. У супротном, понуда ће се 

сматрати неисправном и иста ће се одбити. 
 

 
 
 
 

 

М.П.    ________________________________ 
                        (потпис овлашћеног лица) 
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ  ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 44. ЗАКОНА О 

ЈАВНИМ НАБАВКАМА    

Право на учешће у поступку има понуђач ако: 

1) је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

2) је основан и за обављање делатности која је предмет јавне набавке; 

3) му у року од две године пре објављивања јавног позива није изречена правноснажна 

судска или управна мера забране обављања делатности која је предмет јавне набавке; 

4) је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике 

Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; 

5) има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне 

набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом; 

6) располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом; 

7)  располаже довољним техничким и кадровским капацитетом. 

 Испуњеност услова понуђач доказује достављањем следећих доказа уз понуду: 

1) извода из регистра надлежног органа:  

 - Извод из Агенције за привредне регистре за привредна друштва и предузетнике 

односно извод из регистра Трговинског суда  за установе; за удружења из АПР. 

2) оснивачког акта понуђача :  

- Одлука или Уговор о оснивању;  

3) потврде надлежног органа којом доказује да му није изречена мера забране обављања 

делатности :  

 - потврда од Агенције за привредне регистре да понуђачу /привредном субјекту/ у 

року од две године пре објављивања јавног позива није изречена правноснажна судска 

или управна мера забране обављања делатности која је предмет јавне набавке (од 

08.03.2011. године  до 08.03.2013. године);  

4) потврде надлежног пореског органа или потврде надлежног органа да се понуђач 

налази у поступку приватизације : 

- потврда Министарства финансија Пореске управе и 

- потврда пореског одељења  локалне самоуправе  о измирености пореза и других јавних 

дажбина у складу са прописима Републике Србије  

- или потврда-уверење стране државе када има седиште на њеној територији 

- ако је понуђач у поступку приватизације доставља потврду Агенције за приватизацију. 

*уколико локална (општинска) пореска управа у својој потврди наведе да се докази за 

одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних 

органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне пореске управе 

приложи и потврде осталих локалних органа/ организација/установа 

да располаже неопходним финансијским и 
пословним капацитетом 

• да је у претходне три године остварио 
приходе од извршених услуга које су 
предмет јавне набавке у минималном износу 
од 4.000.000,00 динара 

• да има минимум један закључен уговор о 
јавној набавци чији предмет су услуге 
сервисирања  возила 

 

Доказ: понуђач даје потписан и оверен исказ о укупним 

приходима од извршених услуга које су предмет јавне 

набавке у минималном износу од 4.000.000,00 динара у 

претходне 3 године 

 

Доказ: минимум један уговор о јавној набавци чији 
предмет су услуге сервисирања возила 

да располаже довољним техничким и 
кадровским капацитетом 

• Довољним техничким капацитетом сматра 
се: 10 дизалицa за возила 

• довољним кадровским капацитетом сматра 

се:  
- 3 аутоелектричара 
- 4 аутомеханичара 
- 2 аутолимара 

- 2 аутолакирера 

  
 

Доказ: оверен списак основних средстава 
 
 
 

Кадровски капацитет: 
Доказ: фотокопија радне књижице за запослене на 
неодређено време 

 

6) доказ да је овлашћени сервис за пружање услуга за модел - марку возила 

ШКОДА (доказ уговор о заступању иностраног произвођача) 
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Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама. 

Понуђач чија понуда је оцењена као најповољнија је дужан да у примереном року 

који одреди наручилац, који не може бити дужи од три дана од дана пријема писменог 

позива Наручиоца, достави оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова.  

Наручилац је дужан да позив из претходног става упути пре доношења одлуке о 

избору најповољније понуде понуђачу чија је понуда оцењена као најповољнија. 

Уколико понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија не достави оригинал 

или оверену копију доказа у року који не може бити дужи од три дана од дана пријема 

писменог позива Наручиоца, Наручилац ће његову понуду одбити као неисправну. 

Доказ – потврда надлежног органа којом доказује да му није изречена мера 

забране обављања делатности, мора бити издат после дана објављивања јавног позива. 

Доказ – потврда надлежног пореског органа или потврде надлежног органа да се 

понуђач налази у поступку приватизације може бити издат и пре објављивања јавног 

позива, ако од дана његовог издавања до дана објављивања јавног позива,   није 

протекло више од шест месеци. 

Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су 

документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 

надлежних органа те државе.  

Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана 

настанка промене у било којем од података из овог члана, о тој промени писмено 

обавести наручиоца и да је документује на прописани начин. 

Друга обавезна документа која понуђач мора да достави: 

� Образац понуде: исправно попуњен, потписан и оверен. Морају бити 

понуђене све тражене ставке сходно захтевима Наручиоца.   

� Образац учешће подизвођача: исправно попуњен, потписан и оверен 

(прилаже само ако има подизвођача) 

� Модел уговора: исправно попуњен, потписан и оверен. 

� Образац структуре цене: исправно попуњен, потписан и оверен. 

� Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 45. 

Закона о јавним набавкама, понуђач може, уместо доказа, приложити своју 

писмену изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу, односно 

изјаву оверену пред судским или управним органом, нотаром или другим 

надлежним органом те државе Образац изјава понуђача (члан 48. ЗЈН) 

Наручилац је дужан да провери да ли су испуњени услови за примену 

претходног става. 

� Оверен образац ОП – овера потписа лица овлашћеног за заступање 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из 

члана 44. став 2. тач. 1) до 5) Закона о јавним набавкама на начин одређен чланом 45. 

Закона. 

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 44. став 2. тач. 

1) до 5) Закона о јавним набавкама, што доказује достављањем доказа из члана 45. 

Закона, а остале услове из члана 44. овог закона испуњавају заједно. 

 

 

 



 
7/7 

 

 

 
 

 

 Понуђачи су дужни да понуде сачине у складу са ОВИМ изменама и 

допунама и попуне нови Образац 4. пречишћен текст. У супротном понуда ће се 

одбити као неисправна. 

 

 

Измене и допуне конкурсне документације без одлагања и без накнаде доставити 

заинтересованим лицима која су примила конкурсну документацију односно објавити на 

website-у Наручиоца – www.uprava.vojvodina.gov.rs  линк Јавне набваке, где се може 

преузети електронски. 

 

 

 

 

 

 

  ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

          Весна Марић, с.р.   


