
                                         
                              Република Србија 
        МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА 
Одељење за имовинско-правне и заједничке послове 
                                Број: 977-11/16 
                     Датум: 6. август 2014. године 
                                   Б е о г р а д 
 
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», 
број 124/12), Комисија за јавну набавку сачињава 
 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

за јавну набавку добара у отвореном поступку  
- Набавка информатичке опреме за потребе Министарства спољних послова - 

редни број: ЈНМВ 5/2014 
 
на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 
5. августа 2014. године  у 13:29 часова: 
 
 

1. Питање заинтересованог лица: 
На страни 10 конкурсне документације навели сте да је језик на коме се подноси 
понуда српски. Да ли је за вас као Наручиоца прихватљиво да брошуре и 
проспекти произвођача, а који се траже под напоменом на страни 9 буду на 
енглеском?. 
 

1. Одговор Комисије: 
Да. Део понуде који се односи на Техничке спецификације (карактеристике) 
може бити састављен на енглеском језику. Погледати одговор Комисије за јавну 
набавку од 25. јула 2014. године, који је објављен на Порталу јавних набавки. 
 
 

2. Питање заинтересованог лица: 
Код доказивања референци обрасци 6.8, 6.10 и 6.12 као и код Потврда купаца 
6.9, 6.11 и 6.13 се наводи само Уговор и одговарајући подаци који се везују за 
Уговоре по којима је извршена испорука добара. Како је у пракси могуће, и то 
није редак случај, правна лица могу да спроводе набавке и без потписивања 
уговора већ на основу Наруџбеница, авансних уплата или једноставно на основу 
дугогодишње сарадње и поверења. Да ли је за вас као Наручиоца прихватљива 
Потврда купца коме је испоручена врста опреме коју набављате а да при том 
није склапан уговор? Ако је то вама прихватљиво да ли је прихватљиво и да се у 
документима на којим се позивате на податке о Уговорима уписују подаци о 
издатим рачунима. На крају карјева рачун и евентуално отпремница су стварни 
докази да је испорука и извршена.. 
 



2. Одговор Комисије: 
За Наручиоца ће бити прихватљиво да као доказ за испуњење услова који се 
односи на пословни капацитет понуђача, уместо референтног уговора, уколико 
исти није закључен, наведете наруџбеницу или издату фактуру као доказ о 
звршеној испоруци добара која су предмет јавне набавке, при чему потврда 
референтног наручиоца мора да садржи све тражене податке. Напомињемо да 
Наручилац има право да изврши проверу свих података наведених у понуди 
понуђача.  
 

Комисија за јавну набавку 
 Маја Стојановић, члан 

Драган Бошковић, заменик члана 
Здравко Драјић, члан 

Александар Сурла, заменик члана 
Јована Грујић, службеник за јавне набавке, дипл. правник, члан 

Весна Маринковић, службеник за јавне набавке, дипл. ецц, заменик члана 
 
 

доставити:  
- заинтересованом лицу које је тражило додатне информације и 
појашњења 
објавити на: 
- Порталу јавних набавки 
- интернет страници наручиоца 

 


