
 
Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Град Суботица  

Градска управа 

Комисија за јавне набавке 

Број: IV-404-110/2018 

Датум: 15.03.2018. 

Суботица 

Трг Слободе 1 

 

2. П И Т А Њ Е   И   О Д Г О В О Р  
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Комисија за јавне набавке, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) на постављено 

питање од 13.03.2018. године благовремено даје одговор. 

 

 ПИТАЊЕ: 

 

Поштовани, 

 

у оквиру услова под редним бројем 5, на страни 6/29 конкурсне  документације наведено је да 

понуђач треба да има важећу дозволу  надлежог органа за обављање делатности која је предмет 

јавне набавке у  виду Решења о упису у Регистар правних лица за обављање послова 

 вештачења и Решења о именовању за судског вештака - ужа специјалност  процена (за правна 

лица) или да поседује Решење о именовању за судског  вештака из области грађевинарства (за 

физичка лица). 

 

Молимо Вас да нам потврдите да ћемо испунити услов уколико у Понуди,  за члана групе 

понуђача који је регистрован као предузетник, који  испуњава обавезне услове из члана 75 став 

1. тачка 1) до 4) Закона о  јавним набавкама, који је уписан у Регистар понуђача и поседује 

Решење  о  именовању за судског вештака за област грађевинарства, доставимо фотокопију 

Решења о именовању за судског вештака за област  грађевинарства, обзиром да је предузетник 

у смислу Закона о привредним  друштвима члан 83 став 1. пословно способно физичко лице 

које обавља  делатност у циљу остваривања прихода. 

 

 ОДГОВОР: 

 

 У Конкурсној докумнетацији у поглављу   III   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. И УПУТСТВО КАКО СЕ  ДОКАЗУЈЕ ИСУПЕЊОСТ ТИХ 

УСЛОВА,  ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ под тачком 5. предвиђено је да уколико понуду подноси 

правно лице  услов који треба да испуни је да има важећу дозволу надлежног органа за 

обављање делатности која је предмет јавне набавке у виду Решења о упису у Регистар правних 

лица за обављање послова вештачења   за област грађевинарства  и  Решење о именовању за 

судског вештака – за област грађевинарства за лице ангажовано код правног лица.  

  Уколико понуду подноси физичко лице, оно треба да поседује Решење о именовању за 

судског вештака за област грађевинарства. 

 



 У УПУТСТВУ КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА у ставу 4.  (страна 

6/29) предвиђено је да Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 

понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају 

ИЗЈАВА (Образац 4. у поглављу V конкурсне документације), мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Услов из тачке 5. 

Услова за учешће у поступку јавне набавке Конкурсне документације, тј. члана 75. став 1. тачка 

5. ЗЈН, дужан је да испуни понуђач  из групе понуђача којем је поверено извршење дела 

набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 

 Напомињемо да сходно члану 81. став 4. ЗЈН, у случају да понуду подноси група 

понуђача саставни део заједничке понуде је споразум кoјим се понуђачи из групе  међусобно и 

према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке,  који садржи 1) податке о члану групе 

који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и заступати групу понуђача пред 

наручиоцем и 2) опис послова сваког понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.   

 У овом поступку за целу набавку је неопходна испуњеност услова из тачке 5. Услова за 

учешће у поступку јавне набавке Конкурсне документације, тј. члана 75. став 1. тачка 5. ЗЈН. 


