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Предмет: Измена конкурсне документације у отвореном поступку са закључењем оквирног 
споразума јавне набавке добара : Резервни делови за аналогне радио станице, ЈН број 96/19 
 
 
 
 
Овим путем Вам достављамо измену конкурсне документације у отвореном поступку са закључењем 
оквирног споразума јавне набавке добара: Резервни делови за аналогне радио станице, ЈН број 96/19 
(у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама „Службени гласник РС број 124/12, 14/2015 и 
68/2015“). 
 
 
 
ПИТАЊЕ : Молим да нам разјасните за колико запослених је потребно доставити фотокопије 
обрасца М-А или М-3-А, јер на страни бр. 11 тендерске документације стоји: - да понуђач има 
најмање једно запослено односно радно ангажовано лице инжењерске или елетротехничке струке а 
као доказ се захтевају неоверене фотокопије обрасца М-А или М-3-А из којих се види да су радници 
пријављени на пензијско и здравствено осигурање (за сваког радника појединачно) за минимум 3 
(три) радника. 
 
ОДГОВОР: У складу са указаним, Наручилац врши измену конкурсне документације на страни 11 у 
делу који се односи на доказивање Кадровског капацитета. 
 
У конкурсној документацији објављеној 28.05.2019. године измењене је страна: 11. Измењена страна 
конкурсне документације налази се у прилогу: 
 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ - доказ - 

 

Да је понуђач овлашћен за продају 
резервних делова за аналогне радио 
станице. 

Изјава произвођача понуђене опреме или 
овлашћеног лица представника понуђача, издата на 
њиховом меморанду, оверена и потписана, да је 
понуђач овлашћен за продају резервних делова за 
аналогне радио станице. 

3. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ - доказ- 

 

Да понуђач има најмање једно 
запослено односно радно ангажовано 
лице инжењерске или елетротехничке 
струке, које ће бити ангажовано у 
реализацији предметне набавке и  
одговорно за извршење уговорне 
обавезе.  

- Неоверене фотокопије обрасца М-А или М-3-А из 
којих се види да су радници пријављени на пензијско 
и здравствено осигурање (за сваког радника 
појединачно) за минимум 1 (једног) радника  
или  
 - други доказ о ангажовању (неоверена копија 
уговора о обављању привремених и повремених 
послова, уговора о делу, уговора о пословној 
сарадњи и сл.) односно других одговарајућих доказа 
који морају бити важећи за цео период важења 
уговора предметне набавке; 
 
И 
 
- Образац Изјаве o одговорном/им лицу/има 
(модел изјаве у поглављу XIV конкурсне 
документације). 

 
Докази из члана 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за више партија, не морају бити достављени за сваку 
партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за више партија. 
 
У складу са одредбама члана 76. Закона о јавним набавкама Наручилац као доказ за  финансијски 
капацитет захтева БОН-ЈН који издаје Агенција за привредне регисте или Биланс стања и биланс 
успеха са мишљењем овлашћеног ревизора  за претходне три пословне године (2015., 2016. и  2017. 
годину) с обзиром да је чланом 33. Закона о рачуноводству прописано да су правна лица, односно 
предузетници дужни да редовне годишње финансијске извештаје за извештајну годину доставе 
АПР-у ради јавног објављивања најкасније до 30.06. наредне године. 
 
2. Услови из чл. 80. Закона о јавним набавкама које мора да испуни подизвођач 
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе 
назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити 
наведен у уговору. 
• Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања 
испуњености услова. 
• Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. 
тач 1) до 4) овог закона. 
• Понуђач, односно добављач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 
набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача; 
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