
II Одговор на питањe понуђача у поступку јавне набавке услуга - сателитски 

надзор GPS уређаја на возилима, шифра: ЈНМВ-У-15/2020 

22. маја 2020. године 

1. Питање: На страни 6 конкурсне документације сте навели да право на учешће у 

поступку јавне набавке има понуђач, понуђач из групе понуђача који испуњава 

обавезни услов из члана 75. Закона о јавним набавкама и то под тачком 4) који 

има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности. Исто тако на 

страни 7 сте навели да додатне услове понуђачи из групе понуђача испуњавају 

заједно. 

С обзиром да услови који сте навели се примењују по одредбама Закона о јавним 

набавкама ("Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) који се примењује 

до 30.06.2020. године молимо вас да наведете да поменути обавезни услов 

(поседовање важеће дозволе надлежног органа) је довољно да поседује један од 

учесника из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је 

неопходна испуњеност тог услова. 

Образложење: према Закону о јавним набакама ("Службени гласник РС“, бр. 

124/12, 14/15 и 68/15) који се примењује до 30.06.2020. године одређено је чланом 

81. став 3: 

„Услов из члана 75. став 1. тачка 5.) – дозвола надлежног органа за обављање 

делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена 

посебним прописом  дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је 

поверено извршење дела набавке за коју је неопходна испуњеност тог услова.“ 

Молимо вас да сходно члану 81. став 3. Закона о јавним набавкама који се 

примењују у случају ове набавке  ("Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 

68/15) исправите конкурсну документацију. 

 

1. Одговор: Чланом 81. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС“, 

бр. 124/12, 14/15 и 68/15) је прописано да је понуђач из групе понуђача којем је 

поверено извршење дела набавке за коју је неопходна испуњеност услова из 

члана 75. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама, дужан да достави дозволу 

надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је 

таква дозвола предвиђена посебним прописом. 

 

       КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

 


