
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
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Поводом приспелих питања понуђача у вези јавне набавке брoj 38/13 - набавка 

рачунарске опреме, у складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама (''Службени 

гласник РС'' 116/08), достављамо вам одговоре: 

 

 

Питање 1: Везано за пословни капацитет желимо да напоменемо да имамо склопљене 

уговоре са Наручиоцима/Купцима чији је званичан језик енглески и чији су износи у 

уговору у еурима. Да би Наручилац/Купац оверио потврду иста мора бити написана на 

енглеском језику са износом у еурима. Молимо Вас да нам потврдите да ћете понуду 

сматрати исправном ако се приложи референтна потврда идентична обрасцу ОП 1 на 

енглеском језику и износом у еурима, и преводом овлашћеног судског тумача уз изјаву 

на меморандуму понуђача о динарској противвредности износа наведеног на 

приложеној референтној потврди по средњем курсу на дан фактурисања. 

 

Одговор: Докази о испуњености пословног капацитета које сте навели као 

алтернативу захтеваном доказу, биће прихваћени као валидни. 

 

 

Питање 2: На страни 20/54 навели сте да понуђач који је регистрован у Регистру 

поннуђача не мора да достави доказе из члана 75. ст. 1. тач. 1), као ни доказ из тачке 5 

из табеле са стране 14/54 – биланси стања и успеха. С обзиром да биланси стања и 

успеха не спадају у доказе које понуђач није дужан да доставља уколико је уписан у 

Регистар понуђача, молимо Вас да ово исправите. 

 

Одговор: Наведена формулација из конкурсне документације, односи се на одредбу 

члана 79. став 4. ЗЈН, која прописује следеће: ''Наручилац је дужан да наведе у 

конкурсној документацији да понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно 

доступни на интернет страницама надлежних органа и да наведе који су то докази.'' 

Поред тога, наравно да ћемо имати у виду и примењивати и одредбу члана 78. став 5. 

ЗЈН, по коме лице које је уписано у регистар понуђача није дужно да приликом 

подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова. 

 

 

 

С'поштовањем, 

 

Члан комисије за јавну набавку 

Милош Регељац 

 

 

       


