
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 
Број: 404-02-19/2014-12/9 
Датум: 4. јун 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 добара у отвореном поступку  
- куповина намештаја и опремање ентеријера  

зграде Првог основног суда (Аероинжењеринг) - 
 редни број 13/2014 

 
 
на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 3. 
јуна 2014. године у 11:03 часова: 
 
 

1. Питање заинтересованог лица: 
У Техничкој спецификацији, у делу II Кабинет председника суда, тачке II-8 и II-9, 
молим вас да прецизирате изглед столице. Да ли сте мислили на радну столицу, 
пошто опис указује на радну столицу? Да ли рукохвати треба да буду хромирани 
или само тапацирани? 
 

1. Одговор Комисије: 
Мисли се на радну столицу; рукохвати треба да буду тапацирани. Овом прилико 
Комисија за јавну набавку је уочила да је пермутовала количине ове две столице. 
Наиме, у делу 6.3 Образац структуре цене, са упутством како да се попуни, код II-8 
стоји 4 комада, а код II-9 стоји 1 комад. Овим путем обавештавамо сва 
заинтересована лица да је у питању грешка и да треба да стоји:  
II-8 Радна столица са руконаслонима – комада 1 
II-9 Радна столица у кабинету председника – комада 4  
(Молимо понуђаче да сами прецртају погрешне количине и поред њих у исту 
колону упишу исправку)  

 
2. Питање заинтересованог лица: 

У обрасцу 6.4 Списак референци постоји колона ''количина''. С обзиром на то да 
једна испорука подразумева велики број различитих артикала намештаја, на који 
начин да сведемо све у ову колону како бисмо уписали сваки појединачни артикал 
и његову испоручену количину? 
 

2. Одговор Комисије: 
Услов који је наручилац поставио односи се на добра која су истоврсна или 
слична добрима која су предмет ове јавне набавке. Под врстама намештаја 



мислимо на: сто, столицу, орман, фотељу, комоду, двосед, кухињу, ресторански 
пулт, шалтерски пулт итд. у складу са називима које ова добра носе у Конкурсној 
документацији. У складу са наведеним треба попунити колону ''назив испорученог 
добра'', а у колону ''количина'' уписати број комада по свакој врсти намештаја. 
 
 

3. Питање заинтересованог лица: 
Да ли је потребно доставити уверење о домаћем пореклу робе уз понуду, или се оно 
доставља тек уколико неко од понуђача достави уз понуду исто? 
 

3. Одговор Комисије: 
Понуђач није дужан да уз понуду достави доказ да нуди добра домаћег порекла, 
односно наручилац неће одбити понуду која нема овај доказ. Али, у складу са 
чланом 86. став 9. Закона о јавним набавкама, уколико било који од понуђача 
достави овај доказ, наручилац ће пре рангирања понуда позвати све остале 
понуђаче чије су понуде прихватљиве да се изјасне да ли нуде добра домаћег 
порекла и да о томе доставе доказ. Дакле, понуђач није дужан да овај доказ достави 
одмах уз понуду.   

 
 

4. Питање заинтересованог лица: 
Да ли се као референтна набавка сматра искључиво набавка канцеларијског 
намештаја или то може бити испорука појединих комада намештаја, нпр. само 
ормана или само столица и сл., једном наручиоцу, при чему у уговору или на 
рачуну не пише да је у питању канцеларијски намештај већ нпр. опремање 
ентеријера или испорука ормана? 
 

4. Одговор Комисије: 
Потребно је да је понуђач у наведеном периоду продавао све врсте намештаја које 
су предмет ове јавне набавке у вредности од најмање 200.000.000 динара. Под 
врстама намештаја мислимо на: сто, столицу, орман, фотељу, комоду, двосед, 
кухињу, ресторански пулт, шалтерски пулт. Један наручилац може издати потврду 
за столице, други за ормане, трећи за од свега по мало итд. Дакле, није битна 
количина испоручена појединачном наручиоцу. Такође, у уговору, односно рачуну, 
не мора да стоји ''канцеларијски намештај'', али се из уговора и рачуна, који год он 
назив да носи, мора јасно видети о којој врсти намештаја се ради, колика је њена 
количина и цена. 
 

Комисија за јавну набавку 
Небојша Вигњевић, дипломирани економиста – члан 

Ирена Делић, дипломирани економиста – заменик члана 
Светлана Марковић, архитекта – члан  

Предраг Миливојевић, дипломирани правник – 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 


