
ПРЕДМЕТ:  Питање бр.1 за  ЈН МВ бр.8/19 
 
У складу са чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 
и 68/15), објављујемо одговор на питања: 
 
 
ПИТАЊЕ: 
 

1. Молимо за појашњење уколико понуду подноси физичко лице, на који начин 
доказује испуњеност обавезних услова, потписом које изјаве?? У конкурсној 
документацији је предвиђено да се испуњеност обавезних услова доказује 
потписом изјаве, али постоје само изјаве за правна лица, која не може да потпише 
физичко лице, није у складу са законом за физичка лица. Молимо Вас да допуните 
конкурсну документацију додавањем изјаве о испуњености обавезних услова за 
физичка лица, како би физичко лице могло да учествује у предметном поступку. 
 

2. Молимо Вас да дефинишете како физичко лице испуњава додатни услов, шта треба 
да достави од тражене документације, да ли је то само копија лиценце и потврда 
ИКС? 

 
 
ОДГОВОР: 

Сходно чл. 3. став 1. тачка 3) Закона о јавним набавкама, понуђач је лице које у 
поступку јавне набавке понуди добра, пружање услуга или извођење радова. Понуђач 
може бити правно лице, предузетник или физичко лице. У поглављу V Услови за 
учешће у поступку јавне набавке, предвиђени су обавезни услови које понуђач треба 
да испуни, сходно чл. 77. Закона о јавним набавкама. У поглављу VI Упутство како се 
доказује испуњеност услова, предвиђено је да испуњеност обавезних услова 
понуђач доказује достављањем изјаве којом под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 
75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН (поглављe XIII ове конкурсне документације). 
 
Дакле, понуђач који је физичко лице доказује испуњеност обавезних услова 
потписивањем изјаве  ХIII  Образац  изјавe понуђача  (члана групе) о испуњавању 
обавезних  услова (стр.65). 
 
 
2.Понуђач који је физичко лице додатни услов кадровског капацитета испуњава 
достављањем лиценце и потврде ИКС-а, односно министарства надлежног за послове 
грађевинарства, просторног планирања и урбанизма. 

 
С поштовањем,                                                   Комисија за јавну набавку ЈН МВ бр.8/19 
 


