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УСЛОВНО!!! 

                    Република Србија  
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,  

    САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ  
     Број: 404-02-19/2016-02 

       Датум: 12.02.2016. године 
       Београд 

 
ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурсне документације за поступак јавне набавке мале 
вредности, број 6/2016. 

 
Предмет јавне набавке: услуге сервисирања чамаца и остале опреме за чамце са заменом 
делова, назив и ознака из општег речника набавке: 50244000-7 - услуге ремонта бродова 
или чамаца. 
 

. 
У складу са чланом 63. став 2. и став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
Републике Србије“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), објављујемо одговор на питање: 
 
 
ПИТАЊЕ: 
 
Заинтересовани смо за учешће на јавној набавци коју је објавило Министарство 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, са називом Услуге сервисирања чамаца и 
остале опреме за чамце са заменом делова. 
Како наша фирма поседује докумет под називом Извод о регистрованим подацима из 
регистра понуђача, занима нас коју све докуметацију мења овај документ? 
 
ОДГОВОР: 
 
Документом - Извод о регистрованим подацима из регистра понуђача се доказује да је 
лице уписано у регистар понуђача. Сходно одредби члана 78. став 5. Закона о јавним 
набавкама, лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења 
понуде, доказује испуњеност обавезних услова. Дакле, лица уписана у регистар понуђача 
нису у обавези да доставе доказе из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним 
набавкама. Конкретни докази, у зависности да ли се ради о правном 
лицу/предузетнику/физичком лицу су наведени у оквиру конкурсне документације на 
страни 15/69 до 17/69 под ставком – Докази: Обавезни услови.  
 
Напомена: Наручилац је одредио у конкурсној документацији (страна 15/69) да се 
испуњеност свих услова доказује достављањем изјаве на прописаним обрасцима 
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којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да 
испуњава услове.  
 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача чија 
је понуда оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену 
копију свих или појединих доказа. 
 
Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача. Наручилац није дужан да 
од понуђача затражи достављање свих или појединих доказа уколико за истог 
понуђача поседује одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки код 
наручиоца. 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
                     

 
 




