
Републичком заводу за заштиту споменика културе-Београд je, дана 08.10.2014. 

године, достављен захтев одговоре на питања у вези са конкурсном 

документацијом јавне набавке број 13-јнмв/2014, набавка решења за проширење 

и унапређење функционалности интегрисане мреже Републичког завода за 

заштиту споменика културе – Београд, и то:  

 
1. Na strani br. 13. Dokumentacije za nabavku je navedeno da će se blagovremenom 

smatrati ponuda dostavljena 30.7.2014. do 12h, predpostavljamo da je u pitanju 
propust, odnsono da treba da stoji 15.10.2014. do 12h, kako je navedeno u Pozivu za 
dostavljanje ponuda? 

2. Molimo da potvrdite da će te prihvatiti ispunjenost obaveznih uslova iz člana 75. I 
76. ZJN za ponuđače koji su upisani u registar Ponuđača, dostavićemo vam zvaničan 
link? 

3. Molimo da potvrdite da će te potvrde proizvođača o partnerskom statusu, 
sertifikovanosti ponuđača za pojedina rešenja i autorizaciju proizvođača za učešće u 
nabaci prihvatiti u izvornom obliku na Engleskom jeziku, bez potrebe da se prevode 
na Srpski? 

  

Подносилац захтева је „DATATEK“ Београд, Булевар Ослобођења бр.106. 

 

На постављена питања Републички завод за заштиту споменика културе – 

Београд даје следеће одговоре: 

 

1. На страни 13. Конкурсне документације је,  услед очигледне техничке грешке, 

наведен датум 30.07.2014. године, уместо датума 15.10.2014. године, како је 

наведено у Позиву за подношење понуда.  

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 

15.10.2014. године,  до 12:00 сати. 

 

2. Одредбом члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама прописано је да у 

поступку јабне набавке мале вредности наручилац може одредити у конкурсној 

документацији да се испуњеност свих услова за учешће у поступку доказује 

достављањем изјаве којом понуђач под пуном материјалном и моралном 

одговорношћу потврђује да испуњава услове. 

У конкурсној документацији за ЈН Бр. 13-јнмв/2014 се на страни број 9. налази 

се образац изјаве који понуђач попуњава, потписује и оверава, чиме доказује да 

испуњава услове тражене конкурсном документацијом. Дакле, није потребно 

достављати појединачне доказе за сваки од тражених услова, као ни податак о 

томе да ли је понуђач регистрован у регистру понуђача код Агенције за 

привредне регисте. 

Такође, конкурсном документацијом је предвиђено да наручилац може пре 

доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда 

оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију 

свих или појединих доказа о испуњености услова. 

 

3. На страни број 24. Конкурсне документације је јасно наведено: 

Понуђачи су обавезни да доставе ауторизацију произвођача решења које нуде 

(није обавезан превод на српски). 

За остале доказе којима се потврђује испуњеност тражених услова важи одговор 

који је дат под редним бројем 2.  


