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Предмет - Одговори на питања и измена конкурсне документације у отвореном поступку са 
закључењем оквирног споразума за јавну набавку добара - Пнеуматици 

ЈН 18/20 
 

 Овим путем Вас обавештавамо о одговорима на питања и измени конкурсне документације у 
отвореном поступку са закључењем оквирног споразума за јавну набавку добара – Пнеуматици, ЈН 18/20 (у 
складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама „Службени гласник РС број 124/12, 14/2015 и 68/2015“). 
 
ПИТАЊЕ 1:  На страни 11 конкурсне документације као један од додатних услова за подношење понуда у 
овој јавној  набавци пише “Понуђач мора да има неки од важећих сертификата произвођача за стандард серије 
ИСО (9001 или одговарајући , 14001 или одговарајући 16949 или одговарајући ). Који се односи на квалитет 
производа гуме са преводом на српски језик оверен од стране судског тумача . “ 
Да ли тражене сертификате мора приложити ПОНУЂАЧ као правно лице или може приложити сертификате 
оних ПРОИЗВОЂАЧА чије је пнеуматике испоручивао  у случају закључивања оквирног споразума?  
ПИТАЊЕ 2: Молим додатно појашњење тендерске документације у делу доказивања додатних услова 
односно достављања сертификата ISO 9001, ISO 14001 и ISO 16949 или одговарајућих. 
Додатним условом предвиђено је да се сва три сертификата односе на понуђача. Обзиром да се сертификат 
ISO 16949 односи на контролу квалитета у процесу производње, понуђачи које се баве увозом и/или 
трговином пнеуматика не могу поседовати овај сертификат. 
Да ли прихватате да понуђачи могу достављати сертификт ISO 16949 за неког од произвођача пнеуматика 
којег би могли понудити у даљем давању конкретних понуда, с тим да нисмо ограничени само на тог 
произвиођача обзиром да у овом делу немамо конкретне спецификације димензија и техничких 
карактеристика пнеуматика? 
ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА СА ИЗМЕНОМ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: Мења се Конкурсна 
документација у делу који се односи на дефинисање техничког капацитета  (под тачком 2)  из поглавља IV  
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. закона, и упутство како се доказује испуњеност тих 
услова и то на страни 11. тако да је потребно да понуђачи доставе доказе о поседовању сертификата о 
испуњености стандарда ISO 9001 или одговарајући и ISO 14001 или одговарајући. Наиме, потребно је да 
понуђачи доставе Копије важећих сертификата издатих од стране акредитоване сертификационе куће, тела, 
који гласе на понуђача. Достављени сертификати морају да буду важећи у моменту отварања понуда. Уколико 
је сертификат у целости на страном језику, поред тога треба доставити превод на српски језик, оверен од 
стране судског тумача;. 
 
Такође, мења се Конкурсна документација у истом делу и додаје се посебан захтев од кога зависи 
прихватљивост понуде. Наиме, потребно је да понуђач испоручује добра која имају сертификат ISO TS 
16949 или одговарајући, што се доказује Изјавом понуђача датом на меморандуму под пуном материјалном и 
кривичном  одговорношћу да испоручује добра која имају сертификат ISO TS 16949 или одговарајући. 

 
У прилогу достављамо измењене странице Конкурсне документације број 11,12 и 13, из прилога IV  Услови 
за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. закона, и упутство како се доказује испуњеност 
тих услова. 

 
КОМИСИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

              
 
 



 2) Да понуђач поседује сертификат о 
испуњености стандарда ISO 9001 или 
одговарајући и ISO 14001 или одговарајући. 
 
 

2)  Копије важећих сертификата издатих од 
стране акредитоване сертификационе куће, тела, 
који гласе на понуђача. Достављени сертификати 
морају да буду важећи у моменту отварања понуда. 
Уколико је сертификат у целости на страном 
језику, поред тога треба доставити превод на 
српски језик, оверен од стране судског тумача;  
НАПОМЕНА: Наручилац задржава право 
провере ресертификације тражених докумената за 
време трајња уговора. 

2. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ - доказ - 

 
 

  
 
 
 
 
Да понуђач има најмање 3 (три) запослена, 
односно  радно ангажована лица која ће бити 
одговорна за реализацију набавке  
 
 
 
 
 
 

 - Неоверене фотокопије обрасца М-А или М-3-А 
или других одговарајућих образаца из којих се 
види да је радник пријављен на пензијско и 
здравствено осигурање (за сваког радника 
појединачно)  
или  
 - Други доказ о ангажовању (неоверене копија 
уговора о обављању привремених и повремених 
послова, уговора о делу и сл.) односно других 
одговарајућих доказа који морају бити важећи за 
цео период важења оквирног споразума. 
- Изјава о одговорним лицима (модел Изјаве 
поглавље XIII конкусне документације) 

3. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ - доказ - 

 1) Понуђач који подноси понуду за партије од 
1 до 27:  
Да је понуђач у 3 календарске године (2017. 2018. 
и 2019.) испоручио добра која су предмет јавне 
набавке у висини не мањој од:  
- За партију  1- 8.000.000,00 динара без ПДВ-

а; 
- За партију  2 - 3.250.000,00 динара без ПДВ-

а; 
- За партију  3 - 6.000.000,00 динара без ПДВ-

а; 
- За партију  4 - 3.250.000,00 динара без ПДВ-

а; 
- За партију  5 - 2.750.000,00 динара без ПДВ-

а; 
- За партију  6 - 2.000.000,00 динара без ПДВ-

а; 
- За партију  7 - 2.750.000,00 динара без ПДВ-

а; 
- За партију  8 - 7.000.000,00 динара без ПДВ-

а; 
- За партију  9 - 4.500.000,00 динара без ПДВ-

а; 
 
 
 

1) Потврда о испорученим предметним добрима 
да је у последње 3 календарске године (2017. 2018. 
и 2019.) испоручио добра која су предмет набавке 
у висини не мањој од назначене за партију за коју 
се подноси понуда (модел потврде у прилогу  XII 
конкурсне документације). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- За партију 10 - 3.500.000,00 динара без ПДВ-а; 
- За партију 11 - 4.000.000,00 динара без ПДВ-а; 
- За партију 12 - 9.500.000,00 динара без ПДВ-а; 
- За партију 13 - 4.250.000,00 динара без ПДВ-а; 
- За партију 14 - 11.000.000,00 динара без ПДВ-а; 
- За партију 15 - 4.250.000,00 динара без ПДВ-а; 
- За партију 16 - 4.000.000,00 динара без ПДВ-а; 
- За партију 17 - 2.000.000,00 динара без ПДВ-а; 
- За партију 18 - 3.000.000,00 динара без ПДВ-а; 
- За партију 19 - 3.000.000,00 динара без ПДВ-а; 
- За партију 20 - 2.000.000,00 динара без ПДВ-а; 
- За партију 21 - 3.250.000,00 динара без ПДВ-а; 
- За партију 22 - 5.500.000,00 динара без ПДВ-а; 
- За партију 23 - 3.500.000,00 динара без ПДВ-а; 
- За партију 24 - 4.000.000,00 динара без ПДВ-а; 
- За партију 25 - 3.500.000,00 динара без ПДВ-а; 
- За партију 26 - 4.250.000,00 динара без ПДВ-а; 
- За партију 27 – 12.000.000,00 динара без ПДВ-а; 
 (напомена: напред наведни услов не значи да 
Понуђач мора исти испунити за сваку партију 
посебно-уколико Понуђач испуњава напред 
наведени услов за партију са највећим захтеваним 
износом, подразумева се да испуњава услов и за 
све партије  које имају мање захтевани износ 
пословног капацитета). 
 
2) Понуђач који подноси понуду за партију 28 
у моменту подношења понуде мора поседовати на 
лагеру пнеуматике у вредности од 1.500.000,00 
динара без ПДВ-а. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Изјава понуђача дата под пуном материјалном 
и кривичном одговорношћу да у моменту 
подношења понуде поседује на лагеру пнеуматике 
у траженој вредности (изјава у слободној форми 
на меморандуму фирме, која мора бити оверена и 
потписана од стране законског заступника, при 
чему дата изајава мора садржати све тражене 
податке дефинисане у додатном услову). 

р.бр. 
Посебан захтев од кога зависи прихватљивост 

понуде 
Начин доказивања 

 
 
 

1. 

Да понуђач испоручује добра која имају 
сертификат ISO TS 16949 или одговарајући. 
 
 

Доказ: Изјава понуђача на меморандуму дата под 
пуном материјалном и кривичном  одговорношћу 
да испоручује добра која имају сертификат ISO TS 
16949 или одговарајући. 
Напомена: Напред наведене сертификате, 
понуђач ће бити у обавези да достави приликом 
испоруке предметних добара. 
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НАПОМЕНА: Понуђач је у обавези да доказe из члана 76. ЗЈН, који су наведени у табеларном приказу под 
редним бројем 1, 2 и 3, као и посебан захтев од ког зависи прихватљивост понуде, достави уз понуду. 
НАПОМЕНА: Докази из члана 75. и 76. Закона у случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, 
не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном 
примерку за све партије, уколико задовољавају тражени услов. 
 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

           Уколико понуду понуђач подноси самостално: 
 Понуђач доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. ЗЈН, који су наведени у 
табеларном приказу под редним бројем 1, 2, 3 и 4, доставља уз понуду. 
 Понуђач који је уписан у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре, 
сагласно члану 78. став 5. ЗЈН није у обавези да доставља доказе o испуњености обавезних услова прописане 
чланом 77. ЗЈН, који су наведени у табеларном приказу под редним бројем 1, 2, 3 и 4. 
  Доказ о испуњености додатних услова из члана 76. ЗЈН, који су наведени у табеларном 
приказу под редним бројем 1, 2 и 3, понуђач доставља уз понуду. 
  

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем: 
 

           Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да за подизвођача достави доказе о 
испуњености обавезних услова из члана75. ЗЈН, који су наведени у табеларном приказу под редним бројем 
1, 2, 3 и 4.  
  
         Уколико понуду подноси група понуђача (заједничка понуда): 
           У случају подношења заједничке понуде, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне 
услове из члана 75. ЗЈН, који су наведени у табеларном приказу под редним бројем 1, 2, 3 и 4. 
            Додатне услове из члана76. ЗЈН, који су наведени у табеларном приказу под редним бројем 1, 2 и 3 
испуњавају заједно. 
  Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и 
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.  
 Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

 Понуду у име групе понуђача подноси носилац групе понуђача, који је у обавези да у понуди наведе 
чланове групе понуђача и уз понуду достави споразум чланова групе понуђача којим се понуђачи из групе 
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршавање предметне јавне набавке, а све у складу са чланом 81. 
став 4. Закона.  

           Наручилац може да тражи од чланова групе понуђача да у понудама наведу имена и одговарајуће 
професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за извршење уговора.  
 Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора може од понуђача, чија је понуда 
оцењена као најповољнија, затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а  
може и да затражи на  увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у 
остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву. 
 
Указујемо понуђачима на следеће:   

1. Докази о испуњености услова из члана 75. и 76 ЗЈН-а, могу се достављати у неовереним копијама, а 
наручилац може (али не мора), захтевати од понуђача, чија је понуда  оцењена као најповољнија, да достави 
на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.   
      
           2. Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама 
надлежних органа (као што је извод о регистрацији понуђача који је регистрован код 
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