
ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА 
„КУПОВИНА И УГРАДЊА СЕМАФОРСКИХ УРЕЂАЈА ЗА ОПРЕМАЊЕ РАСКРСНИЦА“ 

БР. ЈН 4/18 
 

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНОГ ЛИЦА ОД 09.08.2018.ГОД. 
 

Питање заинтересованог лица: 
 
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, у име и за рачун потенцијалног 
понуђача, ради припреме одговарајуће понуде, молим Вас за одговор на следеће питање: 
 
Обзиром да потенцијални понуђач има намеру да учествује кроз заједничку понуду са 
страним понуђачем, да ли ће наручилац прихватити копију следећих докумената: 
* Споразума о заједничком учешћу у поступку јавне набавке 
* Образаца из конкурсне документације а које је дужан да потпише и овери члан групе 
понуђача 
А све због немогућности да оригинали стигну на време зарад учешћа у поступку јавне 
набавке. 
 
 
Одговор Наручиоца: 
 

Чланом 79. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 
68/15), прописано је да се докази о испуњености услова могу достављати у неовереним 
копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача 
чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, 
да достави на увид огиринал или оверену копију свих или појединих доказа. 
 
У складу са цитираним чланом ЗЈН, Наручилац је на страни 8/122 конкурсне документације 
за јавну набавку добра бр. ЈН 4/18 – „Куповина и уградња семафорских уређаја за 
опремање раскрсница“, предвидео могућност доставе доказа о испуњености услова у 
неовереним копијама, уз могућност да пре доношења одлуке о додели уговора, може 
захтевати од понуђача чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку 
оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или 
појединих доказа. 
 
Из наведеног произилази да ће Наручилац, у предметном поступку јавне набавке 
прихватити као доказ копије споразума о заједничком учешћу у поступку јавне набавке и 
образаца из конкурсне документације, које је дужан да потпише и овери члан групе 
понуђача, под условом да се ради о копијама доказа који су уредно потписани и оверени 
од стране члана групе понуђача у заједничкој понуди.  
 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
 


