
 

 

               
   РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
НАРОДНА СКУПШТИНА 
   03 Број: 404-8/39-16-03                                                          
      28. 11. 2016. године 
              Б е о г р а д 
 
 
                На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/12, 
14/15 и 68/15) доствљамо вам                

 
 
 

ОДГОВОР 
на питање из писаног захтева  за појашњење у вези  са припремањем понуде за  набавку 
добара – мобилни телефони, ЈНМВ бр.39/16. 

 
                   

П и т а њ е: 
 

Молим Вас за одговор на питање у вези јавне набавке мале вредности добара- мобилни 
телефони, редни број  јавне набавке: ЈНМВ 39/16 
 
Питања: 
На страни 7. тачка 1. Додатни услови, Пословни капацитет тражи се:  

 
1) Да је у моменту подношења понуде, понуђач овлашћени дистрибутер на територији 
Републике Србије за продају опреме коју нуди. 
 
ДОКАЗ:  
Потврда произвођача опреме ( MAF ) да је понуђач овлашћени дистрибутер на територији 
Републике Србије за продају опреме коју нуди.  
Потврда произвођача опреме које нуди, која мора бити издата на име Понуђача, насловљена 
на Наручиоца са позивом на број и назив предметне јавне набавке; 
                                                                                                                                                         
Молим Вас да овај услов измените и да допустите да понуђач буде овлашћен од стране 
произвођача или дистибутера на територији Републике Србије да продаје опрему коју нуди. 

Потврда произвођача или дистрибутера опреме које нуди, мора бити издата на име 
Понуђача, насловљена на Наручиоца са позивом на број и назив предметне јавне набавке 
 
 

 
О д г о в о р: 

 
Наручилац  ће наведени додатни услов изменити и допустити да понуђач буде овлашћен од 
стране произвођача или дистибутера на територији Републике Србије да продаје опрему коју нуди. 
Потврда произвођача или дистрибутера опреме које нуди, мора бити издата на име Понуђача, 
насловљена на Наручиоца са позивом на број и назив предметне јавне набавке 



 

 

 
 
 Додатни услови, Пословни капацитет , члан 76. ЗЈН, на страни 7. тачка 1.конкурсне документације, 
мења се и сада гласи: 
 
 
ДОДАТНЕ УСЛОВЕ за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:  
 
Да располаже довољним пословним капацитетом, односно: 

1) Да је у моменту подношења понуд, понуђач овлашћен од стране произвођача или 
дистибутера на територији Републике Србије да продаје опрему коју нуди.  
 

 
 

ДОКАЗ: 

 Потврда произвођача или дистрибутера опреме које нуди, мора бити издата на 

име Понуђача, насловљена на Наручиоца са позивом на број и назив предметне 

јавне набавке 

 
 
                                                                                                                          КОМИСИЈА  
                                                                                                                     ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
                                                                                                               
Достављено:                                                                                              
- Одговор је објављен на Порталу јавних набавки 
   и на интернет страници Наручиоца. 


