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Broj: 8135/7                                                                     
Датум, 26.11.2013. год.                                     
 

                                                 
                                            СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ПОНУЂАЧИМА 
 
 
 Предмет: Одговор на постављено питање - везано за јавну набавку добара: алати и мерни 
уређаји у отвореном поступку, В-ЈНОП бр.26/13 
 
 У вези са конкурсном документацијом, која је објављена на порталу и на интернет страници 
наручуиоца www.jugoistok.com, заинтересовани понуђач је затражио одговор на постављена питања и 
то: 
 
Питања  
Молимо да нам одговорите: 
01. Да ли је потребно да свака страница из каталога ( која треба да се достави као доказ да понуђени 
алат задовољава тражене техничке карактеристике), мора бити преведена и оверена од стране 
овлашћеног тумача? 
 
02. Да ли је неопходно да понуђач који је уписан у Регистар понуђача, доставља документа која су 
доступна на интернет страници АПР-а, која се односе на испуњеност услова из члана 75 и 76 Закона о 
јавним набавкама, или је довољно да наведе Интернет страницу и достави изјаву да је Предузеће 
регистровано и да су подаци јавно доступни на интернет страници АПР-а? 
 

Одговори  
 
01. Мора да буде преведена на српском али не мора да буде оверена од стране овлашћеног понуђача. 
 
02. У регистар понуђача се уписују само понуђачи који испуњавају услове из члана 75 Закона о јавним 
набавкама. Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страници 
надлежних органа. Понуђач је дужан да тачно наведе који су то докази и интернет страницу на којој су 
тражени докази јавно доступни.  
Додатни услови  из члана 76 Закона о јавним набавкама који су наведени у конкурсној документацији  
понуђач доставља у складу са траженим доказима на страни 27. конкурсне документације.  
 
 
               Председник комисије                  
                                                                             за јавну набавку В-ЈНОП бр.26/13 

                                                                                         
 

         _____________________________ 

                                                                                                                              Горан Миладиновић дипл.ел.инж. 
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