
                                       
                             Република Србија 
       МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА 
Одељење за имовинско-правне и заједничке послове                                 
                                Број: 1793-19/16  
                     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 15:40 часова: 
 
 

1. Питање заинтересованог лица: 
Наручилац је у конкурсној документацији на страни 28 од 54 прописао додатне 
услове и то да понуђач располаже довољним техничким капацитетом  
в) да поседује ЦНЦ обрадни центар за обраду плоча и масива, хоризонтали или 
вертикални кројач полача, машину за обраду кантова и индуст. машине за 
шивење минимум 4 комада. 
Што понуђач доказује изводом из пописне листе понуђача са обележеном 
траженом опремом. 

Молимо наручиоца да појасни да ли под поседујем подразумева својину или 
закуп опреме, као што је то прописао за тачку а) и тачку б) техничког 
капацитета. 

Молимо наручиоца да у делу докази пропише које доказе доставља понуђач 
који захтевану опрему поседује на основу уговора о закупу. ( на пример 
пописну листу закуподавца или други одговарајући доказ). 

 
1. Одговор Комисије:  

У погледу услова који се односи на технички капацитет, а који је наведен под 
тачком 5.2), подтачка 3), в), под „поседује“ се мисли у својини, по основу закупа 
или другом правном основу. Понуђач који тражену опрему поседује по основу 



закупа или по другом правном основу, као доказ доставља уговор о закупу или 
други одговарајући доказ из кога се види да располаже траженом опремом. 
 
 

2.Питање заинтересованог лица: 
Да ли образац изјаве о независној понуди, изјаву у складу са чланом 75. став 2. 
ЗЈН и Изјаву о чувању поверљивих података потписује сваки члан групе у 
случају подношења заједничке понуде? 
 

2. Одговор Комисије: 
Услов прописан чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама и Изјава о 
независној понуди су законом прописани услови и потребно је да их испуни 
сваки члан заједничке понуде. 
У случају заједничке понуде, Изјаву о чувању поверљивих података потписује 
онај члан заједничке понуде који је споразумом о заједничком наступу одређен 
за носиоца понуде, који у име групе понуђача потписује и оверава сву 
документацију. Уколико је споразумом о заједничком наступу одређено да сви 
чланови групе понуђача потписују и оверавају сва документа, потребно је да ова 
изјава буде потписана и оверена од стране овлашћеног лица сваког од чланова 
заједничке понуде. 
   
 
Ова појашњења чине саставни део конкурсне документације. 
 

Комисија за јавну набавку 
 
 
 

објавити на: 
- Порталу јавних набавки 
- интернет страници наручиоца 

 
 


