
 

 
 

НОВИ САД 
 
 
 

Јавно предузеће за транспорт, складиштење, дистрибуцију и трговину 
природним гасом „Србијагас“ Нови Сад, Народног фронта бр. 12,  

www.srbijagas.com, 
 

Питања  и одговори везани за конкурсну документацију 

у  поступку јавне набавке мале вредности бр.  М-У-109/2020-ИГ 

за набавку услуга  – ревизија финансијских 

извештаја за 2020.годину 

 
ПИТАЊЕ: 

Да ли се обавезни услови на страни 6, под тачкама: 1,2,3 и 4, као и додатни услов на страни 7, под 

тачком 6,доказује само изјавом- образац 5 која је наведена у конкурсној документацији или је 

потребно доставити документацију таксативно наведену на странама 9 и 10 конкурсне 

документације? 

ОДГОВОР: 

     Образац 5 конкурсне докуметнације „Образац изјаве понуђача о испуњености обавезних и 

додатних услова за учешће у поступку јавне набавке из чл.75.и 76. ЗЈН садржи све тачке које сте 

набројали. 

 

 
Понуђач _____________________________________________ [навести назив понуђача] у поступку јавне 

набавке бр. М-У-109/2020-ИГ - услуге ревизије финансијских извештаја ЈП „Србијагас“Нови Сад за 

2020.годину, испуњава све услове из члана 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном 

документацијом за предметну јавну набавку и то:   

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. 

ст. 1. тач. 1) ЗЈН)  

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против 

животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН) 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије, односно државе где има седиште (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН)  

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на 

снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН)  

5) Понуђач испуњава додатне услове из члана 76. ЗЈН, дефинисане конкурсном документацијом и 

то: 

 

 

 

http://www.srbijagas.com/


- да је у последње три обрачунске године (2017., 2018. и 2019. год.) остварио нето добит; 

- да није био у блокади на пословном рачуну дуже од 20 дана у периоду од 01.01.2020. гoдине до дана 
објављивања позива за подношење понуда за ову јавну набавку. 

 

На писмени позив наручиоца, понуђач се обавезује да достави доказе за испуњеност наведених услова 

у року који одреди наручилац. 

 

 

 

 

 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача чија је понуда оцењена 

као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или 

оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. Ако понуђач у остављеном, примереном 

року који не може бити краћи од 5 (пет) дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити 

као неприхватљиву.  

 

 

 
1. Заитересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне  

информације или појашњења у вези припремања понуде, сваког радног дана у времену од 8 до15.30 

часова на e-mail: ivana.grubacki@srbijagas.com Контакт особа је Ивана Грубачки.  

 
 
 
 


