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На основу става 1. и 5., члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службeни глaсник РС", брoj 
124/2012, 14/2015 и 68/2015), у поступку јавне набавке услуга – Набавка услуга одржавања 
и поправки путничких возила, број ЈН II-2/20, Комисија за јавну набавку број ЈН II-2/20 
доставља измену конкурсне документације: 

 

 У конкурсној документацији, на страни 26 од 75, у одељку „V УПУТСТВО 
ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ“, под тачком 7 – „ПОНУДА СА 
ПОДИЗВОЂАЧЕМ“, а која гласи:  

 

„7.ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ  

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље 
VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће 
поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који 
ће извршити преко подизвођача.  

Уколико оквирни споразум о јавној набавци буде закључен између Наручиоца и понуђача 
који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у оквирном 
споразуму о јавној набавци.  

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени 
у поглављу III конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност 
услова.  

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 
односно извршење оквирног споразума, без обзира на број подизвођача.  

Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 
утврђивања испуњености тражених услова.“ 

мења се тако да сада гласи: 

 

„7.ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ  

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље 
VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће 
поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који 
ће извршити преко подизвођача.  

Уколико оквирни споразум о јавној набавци буде закључен између Наручиоца и понуђача 
који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у оквирном 
споразуму о јавној набавци.  



Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени 
у поглављу III конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност 
услова.  

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 
односно извршење оквирног споразума, без обзира на број подизвођача.  

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то 
дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке 
која се извршава преко тог подизвођача. У случају да потраживања која су 
пренета подизвођачу нису доспела, наручилац је дужан да омогући приговор 
добављачу у том смислу, након чега ће бити извршен поврат пренетих 
недоспелих потраживања, а која ће као таква тек у тренутку доспелости истих 
бити поново пренета директно подизвођачу.  

Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 
утврђивања испуњености тражених услова.“ 

 

У осталом делу текст конкурсне документације остаје непромењен. 

 

Комисија за јавну набавку број ЈН II-2/20 

 

 

 

* документ је важећи без потписа и печата 
 


