
                  Туристичка организација Војводине 
                      21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 6/IV 

                        тел: +381 (0)21 452 910, факс: +381 (0)21 420 758 

                     www.vojvodinaonline.com 

                     office@vojvodinaonline.com 

              

 

Датум:12.05.2017. 

 

 

ПРЕДМЕТ: Питања и одговори у вези са јавном набавком услуге организовања 

специјалних догађаја за потребе Туристичке организације 

Војводине, број ЈНМВ-2/08 

 

 

Питање 1: Да ли је довољно да приложимо Решење из регистра понуђача и из 

регистра АПР-а као доказ да испуњавамо обавезне услове? Или морамо 

прилагати уз то и потврду да наш законски заступник није осуђиван и  

доказ  да смо измирили доспеле порезе и доприносе у складу са 

прописима Републике Србије.  

 

Одговор 1: У конкурсној документацији, на страни 15, у делу НАПОМЕНА, 

дефинисано је следеће: 

„Испуњеност обавезних услова понуђачи могу доказати и достављањем 

доказа у упису у Регистар понуђача. 

У складу са чланом 77. став 4. Закона ( „Службени гласник РС“, број 

124/2012,14/2015 и 68/2015), с обзиром да се ради о спровођењу 

поступка јавне набавке мале вредности, чија је процењена вредност 

мања од износа из члана 39. став 1. Закона (5.000.000,00 динара), 

испуњеност обавезних услова понуђач доказује достављањем Изјаве, 

којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 

потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке 

из члана 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, 

осим услова из члана 75.став 1. Тачка 4.) Закона (не доставља доказе 

из члана 77. Закона уз понуду). Изјава мора да буде потписана од стране 

овлашћеног/одговорног лица понуђача и оверена печатом. Уколико 

изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено 

за заступање потребно је уз понуду доставити овлашћење за 

потписивање. 

Питање 2:  Што се тиче услова који се односе на технички капацитет,  навели сте да 

понуђач мора да има у свом власништву минимум 2 комбија а што се 

доказује по основу уговора о доступности возила. Ми немамо у нашем 

власништву комби возила али имамо уговор са кућом од које комбије 

изнајмљујемо по потреби. Па нас интересује да ли овим уговором о 

закупу комби возила испуњавамо Ваш услов о техничком капацитету? 

 

Одговор 2: У конкурсној документацији, на страни 14, у делу Технички 

капацитет, дефинисано је следеће: 

„Право учешћа имају понуђачи који у свом власништву имају минимум 

два комби возила доступна 24 часа (или по основу другог уговора којим 

доказују доступност опреме): 
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Доказ: очитане саобраћајне дозволе на име понуђача, а ако је возило 

купљено на лизинг фотокопију уговора са лизинг кућом на име понуђача 

или други доказ о доступности возила.“ 

Из наведеног произилази да понуђачи уговором о закупу комби возила 

могу доказати доступност возила. 

 

. 

 

 

 

 Комисија за јавне набавке 
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