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ПРЕДМЕТ:  Одговор на Захтев за додатним информацијама и појашњењем конкурсне  

                     документације за припремање понуда за јавну набавку услуге ангажовања  

                     пољочуварске службе у општини Нови Бечеј, ЈН број IV 04-404-29/2016 

 

Комисија Наручиоца, образована за спровођење поступка јавне набавке услуге ангажовања  

пољочуварске службе у општини Нови Бечеј,  ЈН број IV 04-404-29/2016, је примила захтев 

потенцијалног понуђача са питањем за тендер Пољочуварске службе Нови Бечеј, односно захтев за 

додатним информацијама и појашњењем, oд 05.08.2016. године, следеће садржине: 

„ Интересује нас објашњење везано за Изјаву о испуњености услова из члана 75. Закона о јавним 

набавкама.                                                                                                                                                                       

Питање: Да ли ову Изјаву пишемо на нашем меморандуму или је предвиђен неки образац за 

то?“ 

 

Сходно одредбама чл. члана 63.став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015),  Комисија даје 
 

Одговор:  
Комисија Наручиоца, приликом сачињавања Конкурсне документације за прикупљање понуда за 

јавну набавку услуге ангажовања пољочуварске службе у општини Нови Бечеј, ЈН број IV 04-404-

29/2016, сходно одредбама чл. 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015) да „Наручилац може одредити у конкурсној документацији да се 

испуњеност свих или појединих услова, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона, 

доказује достављањем изјаве којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 

потврђује да испуњава услове“,  НИЈЕ ПРЕДВИДЕЛА могућност да понуђач, подизвођач (уколико 

је ангажован) и учесник у заједничкој понуди (уколико понуду подноси група понуђача), могу 

испуњеност услова за учешће предметном поступку јавне набавке, доказати достављањем 

ИЗЈАВЕ, којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава 

услове за учешће у поступку јавне набавке (осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона). 

 

Сходно наведеном, понуђач, подизвођач (уколико је ангажован) и учесник у заједничкој понуди 

(уколико понуду подноси група понуђача), испуњеност свих услова за учешће у поступку предметне 

јавне набавке, доказују достављањем тражених доказа о испуњености услова за учешће у поступку 

јавне набавке, а које понуђач може доставити у виду неоверених копија. 

 

Наведено појашњење предметне Конкурсне документације, Наручилац ће поставити на Портал ЈН и 

интернет страници Наручиоца.          

 

Заменик председника Комисије: 

                                                                     _______________________ 
                       Саша Војновић 


