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Питања и одговори у вези ЈНВВ 19/14 Набавка комуналног возила типа – 

аутосмећар 

 

Питање 1. 

У вези додатних услова – кадровских, да фирма има најмање два стално 

запослена радника која ће бити задужена за извршење овог Уговора ( доказ М 

образац и   Уговор о раду ), да ли запослени треба да буду одређене струке ( 

нпр. Техничка лица ) или само да су у сталном радном односу? 

Такође, да ли се овај доказ испуњава достављањем фотокопије тражених М 

образаца и  уговора о раду, или је потребна и одређена изјава од стране 

Понуђача и које садржине изјава треба да буде? 

 

Одговор 1.  

Потребно је само да запослени  буду у сталном радном односу. 

Овај доказ се испуњава достављањем фотокопије тражених М образаца и 

уговора о раду. 

 

 

Питање 2.  

За испуњавање општег услова достављања Извода из регистра Агенције за 

привредне регистре, када треба да је доказ издат најкасније ( нпр.да ли може 

да буде старији од 2 месеца пре отварања понуда и/или који је најстарији 

датум издавања извода а који је валидан за достављање? ) 

 

Одговор 2. 

Извод из регистра Агенције за привредне регистре није временски ограничен. 



 

Питање 3. 

У вези додатних услова – финансијски капацитет, да ли се овај доказ 

испуњава само достављањем попуњеног обрасца бр.4 из конкурсне 

докментације, или је потребна и одређена изјава од стране понуђача и које 

садржине изјава треба да буде? 

Одговор 3.  

Додатни услов – финансијски капацитет, испуњава се достављањем 

попуњене и оверене  изјаве дате под пуном матерјалном и кривичном 

одговорношћу, да располаже неопходним финансијским, пословним и 

техничким капацитетом, образац бр.4 из конкурсне документације. 

 

Питање 4. 

У случају заједничке понуде, стоји да чланови групе додатне услове 

испуњавају заједно. Да ли то значи да било који од чланова може да 

испуњава додатне услове за целу групу, а не да сваки члан групе испуњава 

сваки услов? 

Такође, како онда треба разумети да у случају заједничке понуде, група 

понуђача мора доставити споразум о заједничком извршењу набавке у коме 

треба да буду наведена имена лица, појединачно за сваког понуђача, која ће 

бити одговорна за извршење набавке. Колико сваки члан групе појединачно 

треба да достави имена лица одговорних за извршење набавке, и да ли се то 

онда односи и на додатне услове, те сваки члан групе појединачно треба да 

достави и М обрасцд и уговоре о раду? 

 

Одговор 4. 

У случају заједничке понуде чланови групе додатне услове испуњавају 

заједно односно не мора сваки члан групе да испуни сваки услов. 

Сваки члан групе има по једно лице одговорно за извршење набавке. 

 

 

 


