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ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА – ФОРЕНЗИЧКА РАДНА СТАНИЦА 

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ: I/1-2020 

 

Потенцијални понуђач у отвореном поступку јавне набавке мале вредности добара – 

форензичка радна станица број: I/1-2020 је у складу са одредбом прописаном у члану 

63. став 2 Закона о јавним набавкма, тражио појашњења конкурсне документације. 

 

Комисија за јавну набавку, у складу са одредбом прописаном у члану 54. став 13., а у 

Законом прописаном року, доставља одговоре. 

 

ПИТАЊЕ 1: Због још увек отежане ситуације око испоруке робе која се увози, а због 

познате пандемије Covid-19 у целом свету, да ли је могуће продужити рок испоруке са 

45 на 60 дана? 

 

ОДГОВОР 1: 

Рок испоруке од 45 дана је сасим довољан да се испоручи радна станица захтевана 

конкурсном документацијом. Проток роба и услуга је успостављен и функционише 

несметано. У случају да у уговореном периоду за испоруку дође до обуставе протока 

робе рок је могуће продужити. 

 

ПИТАЊЕ 2: Како није уобичајено да се читава документација о радној станици која је 

написана на енглеском језику, и којим се служе сви ИТ инжењери и техничари, преводи 

и испоручује на српском језику јер се документација непрестано ажурира на сајтовима 

вендора, да ли је дозвољено превести на српски језик само 1-2 странице са техничким 

карактеристикама радне станице? 

 

ОДГОВОР 2: 

Да. Довољно је превести само део који се односи на тражене техничке карактеристике 

радне станице. 

 

ПИТАЊЕ 3: Због отежаног пословања због пандемије Covid-19 и кратког рока за 

понуду, да ли је могуће да се овај пут изузетно статусна документација члана 



конзорцијума из Републике Хрватске достави оригинално на свима разумљивом 

хрватском језику (лидер конзорцијума била би српска компанија)? 

 

ОДГОВОР 3: 

У конкурсној документацији је ЈАСНО наведено: 

«2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне 
набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач може да докаже достављањем 
тражених докумената ИЛИ достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у 
конкурсној документацији), којом под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке 
прописане чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, осим 
услова прописаног чланом 75. став 2. Закона (доказује се достављањем Изјаве из 
конкурсне документације).» 
 
Дакле достављају се документа на српском језику или потписана изјава «XII 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ» 
 
 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

 


