
                                       
                             Република Србија 
       МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА 
Одељење за имовинско-правне и заједничке послове                                 
                                Број: 1793-18/16  
                     Датум: 17. септембар 2015. године 
                                     Б е о г р а д 
 
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», 
бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку сачињава 
 
 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

за јавну набавку добара у отвореном поступку  
- Набавка намештаја за потребе опремања простора за одржавање састанка 

Министарског савета ОЕБС у децембру 2015. год - 
редни број ЈНОТ 16/2015 

 
 

на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 
16. септембра 2015. године  у 11:37 часова: 
 
 

1. Питање заинтересованог лица: 
У Конкурсној документацији за наведену јавну набавку, на страни 17., под 
тачком Каталог и узорци навели сте да је понуђач „дужан да за добра која су 
наведена у Табели 1 под редним бројевима 5, 10, 12, 13, 14, и 15 достави узорке 
материјала како је тражено“. Молимо Вас да нам разјасните: 
 

• За ставку 12, - колике су димензије узорака плоче са лајсном и да 
ли се узорак доставља уз понуду? 

• У Додатним информацијама и појашњењима у вези са 
припремањем понуде од 11.09.2015. навели сте да је потребно 
доставити узорке три нијансе браон еко коже за ставку под 
редним бројем 18 у Табели 1, што није наведено у Конкурсној 
документацији. Молимо Вас да појасните за које све ставке из 
Техничке спецификације, Табела 1 је потребно доставити узорке 
материјала. 

• За ставку 5 у Табели 1 појасните којих је 5 нијанси природне коже 
потребно доставити.  

 
1. Одговор Комисије:  

За ставку наведену под редним бројем 12. у Техничкој спецификацији, узорак је 
потребно доставити уз понуду у димензијама око 15х15cm. 



Узорке треба доставити за сваку ставку за коју је у Табели у Техничкој 
спецификацији наведено. За ставку под редним бројем 18 је у Табели у 
Техничкој спецификацији наведено да је потребно доставити узорак уз понуду. 
Додатним информацијама и појашњењима која су дана 14.09.2015.год. 
објављена на Порталу јавних набавки, појашњено је у којој се боји узорци 
достављају. 
За ставку под редним бројем 5) је у Табели у Техничкој спецификацији 
наведено да:  
„Конференцијска столица се испоручује у браон боји, у нијанси по избору 
наручиоца од достављених узорака у минимум пет нијанси за ову боју.“ 
Дакле, узорци се достављају у минимум пет нијанси браон боје. 
 

2.Питање заинтересованог лица: 
На страни 29 Конкурсне документације као доказ за испуњење додатних услова 
за учествовање у поступку јавне набавке – да располаже довољним кадровским 
капацитетом – да понуђач има у радном односу или по другом Законом о раду, 
правно дозвољеном основу, ангажовано најмање 2 дипломирана инжењера из 
области дрвне индустрије, наводите и копију дипломе. Молимо да нам 
одговорите: 

• Да ли уместо копије дипломе може да се достави копија Уверења 
о дипломирању, као доказ да ангажована особа има потребну 
стручну спрему? 

 
2. Одговор Комисије: 

Да. 
   
 
Ова појашњења чине саставни део конкурсне документације. 
 

Комисија за јавну набавку 
 
 
 

објавити на: 
- Порталу јавних набавки 
- интернет страници наручиоца 

 


