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На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 124/12, 

14/15 и 68/15) наручилац објављује следеће: 

 

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Јавна набавка број 04/2016 – Рачунарска опрема 
 

Дана 13.12.2016. године, заинтересовано лице у поступку јавне набавке мале 

вредности за набавку добара – Рачунарска опрема по партијама, ЈН број 04/2016 

доставило је захтев за појашњење конкурсне документације у делу додатни услови за 

партију 1 у коме се тражи од наручиоца да, у складу са чланом 46. ЗЈН, потврди да је 

понуђач у обавези да достави потврду (Изјаву/сертификат) од произвођача опреме 

(или локалне канцеларије произвођача), на меморандуму произвођача, која гласи на 

име наручиоца, да је овлашћен од стране произвођача за продају, инсталацију и 

пружање услуга, као и да је ауторизовани сервисни центар за сервисирање опреме на 

територији Републике Србије, за опрему која је предмет набавкел, као и да понуђач 

мора имати најмање 2 запослена сертификована сервисера које доказује достављањем 

копије М обрасца, копије РК, копије сертификата за опрему која је предмет јавне 

набавке. 

ПОЈАШЊЕЊЕ: 

Сходно Закону о јавним набавкама, члан 75 – 79, наручилац је у обавези да од 

понуђача захтева испуњеност обавезних услова у поступку јавне набавке, а може 

дефинисати и додатне услове за учешће у поступку увек када сматра да је то потребно 

имајући у виду предмет јавне набавке.  

У предметној јавној набавци наручилац није дефинисао додатне услове за 

учешће у поступку јавне набавке, те су понуђачи дужни да докажу испуњеност само 

обавезних услова за учешће у поступку на начин како је то описано у конкурсној 

документацији. 

Члан 46. Закона који се помиње у захтеву за појашњење односи се на 

електронску лицитацију која је непримењива у овом поступку јавне набавке. 

Конкурсна документација остаје неизмењена након овог појашњења као и 

рокови у поступку јавне набавке. 
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