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ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у поступку јавне набавке услуге 
сервисирања службених возила РФЗО за период од 12 месеци, бр. јавне набавке: 404-1-201/19-
21 

             Дана 02.07.2019. године, заинтересовано лице обратило се захтевом за додатним 
појашњењем, заведен под 08/3 бр. 404-1-20/19-16 дана 02.07.2019. године, у вези поступка јавне 
набавке услуге сервисирања службених возила РФЗО за период од 12 месеци, бр. јавне набавке: 404-
1-201/19-21, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 
68/15).  

 
             Питање:  
 „Уписани смо у Регистар понуђача, да ли да пошаљемо додатно уверење о измиреним 
обавезама по основу изворних локалних јавних прихода? То уверење смо предавали кад смо се 
уписивали у Регистар понуђача. 
             Ваш текст: “4) Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио 
доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе 
по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач 
налази у поступку приватизације. “ 

 

               Одговор: 
               Наручилац је, у делу V - Услови за учешће у поступку јавне набавке и начин доказивања тих 
услова, као обавезни услов за учествовање у поступку јавне набавке навео да је потребно да је 
понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике 
Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (тачка 1.1 подтачка 3, стр. 19/33КД). 
             Као доказ наведеног обавезног услова у конкурсној документацији, под тачком 2.2 - Докази за 
услове из тачке 1.1 (стр. 19/33КД), наведено је уверење Пореске управе Министарства финансија и 
привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне 
самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције 
за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. 

Како је под тачком 3. - Начин доказивања испуњености услова (стр. 20/33КД), наведено да 
понуђач уписан у регистар понуђача није дужан да приликом подношења понуде доставља доказе 
наведене у тачкама 2.1 - 2.3., а све у складу са чл. 78. ст. 5 ЗЈН, понуђач уписан у регистар понуђача 
није у обавези да достави захтевано уверење као доказ услова под тачком 1. подтачка 3) (стр. 
19/33КД). 
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