РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЖАБАРИ
Општинска управа
Комисија за јавне набавке
Број: 404-29/2020-01
Датум: 09.06.2020. године
Жабари
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015), Комисија за спровођење поступка јавне набавке Општинске управе општине
Жабари, објављује:
ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН број 6/2020
„Превоз ученика основних и средњих школа са територије општине Жабари“
Питање 1.
На стр.8 став 3.-5. конкурсне фокументације за ЈН услуга-отворени поступак бр.6/2020,
тражи се и доказ да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде и даље наводите који су то докази.
С обзиром да је понуђач уписан у Регистар понуђача код АПР да ли је потребно
достављати посебан доказ потврду привр. и прекр.суда или потврду АПР да му није изречена
мера или је сама чињеница постојања уписа у Регистар понуђача довољна. Сматрам да није
потребан посебан доказ уколико је понудајач уписан у регистар понуђача код АПР-а, да се
предметне потврде привредног и прекршајног суда, односно АПР-а могу тажити само за ЈН
започете пре измене Закона о ЈН ("Сл.гласник РС" бр. 68/15) а не на касније покренуте ЈН.
Одговор: Извршена је измена и допуна конкурсне документације.
Питање 2.
На стр.8 став 3.-5. конкурсне фокументације за ЈН услуга-отворени поступак бр.6/2020,
тражи се и доказ да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде и даље наводите који су то докази.
С обзиром да је понуђач уписан у Регистар понуђача код АПР да ли је потребно
достављати посебан доказ потврду привр. и прекр.суда или потврду АПР да му није изречена
мера или је сама чињеница постојања уписа у Регистар понуђача довољна.
Одговор: Извршена је измена и допуна конкурсне документације.
Питање 3.
Поштовани, у конкурсној документацији за ЈН услуга-отворени поступак бр.6/2020,
превоз ученика основних и средњих школа са територије општине Жабари, на страни 18. тачка
21. УKИДАЊЕ ОБАВЕЗЕ УПОТРЕБЕ ПЕЧАТА ЗА ПРИВРЕДНА ДРУШТВА И
ПРЕДУЗЕТНИKЕ, наводите да у складу са одредбама члана 25. Закона о привредним друштвима
укинута је обавеза употребе печата у пословању привр.друштава и предузетника.

Истовремено у конкурсној документацији, у обрасцима 5) ЦЕНА УСЛУГА на страни 22.;
образац X изјава о расположивости техничких капацитета на страни 42; образац XII изјава о
расположивости радне снаге на страни 43; образац XIII изјава понуђача о поштовању важећих
прописа о заштити на раду и ..... на страни 45; обреазац XV образац трошкова припреме понуде
на страни 47. и другим обрасцима на страни 48 и 49. предвидели сте место за печат понуђача,
моје питање је да ли је обавезна употреба печата на тим обрасцима или не, односно да ли ће ови
обрасци бити важећи и без употребе печата на њима, као што сте и навели у упутству у тачки 21.
на страни 18. конкурсне документације.
Одговор:
Обрасци из конкурсне документације ће бити важећи и без употребе печата на њима у
складу са чаном 25. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/11,
83/14- др.закон, 5/15, 44/18, 95/18 и 91/2019) и конкурсном документацијом страна 18.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

