
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 
Број: 404-02-28/2014-12/9 
Датум: 21. јул 2014. године 

Б е о г р а д 
         
 
 

        На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', 
број 124/12), Комисија за јавну набавку је припремила 
 
 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

за јавну набавку услуга у отвореном поступку  
- успостављање и одржавање комуникационе мреже судова - 

редни број 17/2014 
 
 
на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 18. 
јула 2014. године у 17:05 часова: 
 
 

1. Питање заинтересованог лица: 
На који начин се у понуди доказује систем који ће понуђачи понудити да би 
одговорили на технички захтев у конкурсној документацији описан у делу 3. 
Удаљени приступ комуникационој мрежи, на страни 24. Kонкурсне документације?  
Да ли су понуђачи у обавези да доставе опис техничког решења и брошуре 
произвођача опреме која ће се користи за извршење ове услуге?  

1. Одговор Комисије: 
Понуђач је слободан понудити систем (опрема, софтвер) по избору са којим ће 
испоручити услугу описану у у делу 3. Конкурсне документације. Неопходно је да 
услуга буде у потпуности испоручена како је захтевано у Техничкој 
спецификацији. 
 

2. Питање заинтересованог лица: 
У делу 5.2 Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена, 
на страни 34. Конкурсне документације сте навели да: „Обрасце и изјаве тражене у 
конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов саставни део, 
понуђач попуњава читко, а овлашћено лице их потписује и печатом оверава“. Да ли 
под потписује сматрате својеручни потпис или је дозвољена употреба факсимила, 
узимајући у обзир да је употреба факсимила ограничена правним прописима и 
праксом.  

2. Одговор Комисије: 
Под изразом: ''потписује'' сматра се својеручни потпис овлашћеног лица понуђача, 
не и факсимил. 

 
 
 



Комисија за јавну набавку 
Александар Марковић, дипломирани правник – члан 

Владимир Пејчић, дипломирани правник – заменик члана 
Милош Родић, дипломирани економиста (из Основног суда у Новом Саду) – члан 

Гордана Лазић, дипломирани инжењер организације рада – заменик члана  
Јелена Кулић, службеник за јавне набавке, дипломирани правник – члан 

Јадранка Савић, дипломирани правник – заменик члана 
 

 
 
доставити:  
- заинтересованом лицу које је  
тражило додатне информације и појашњења 
објавити на: 
- Порталу јавних набавки 
- интернет страници наручиоца 


