
ОДГОВОР НА ПИТАЊА ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА  

- у отвореном поступку за јавну набавку добра: „Постављање система јавних 

бицикала на територији Града Београда“, јавна набавка редни број: 17/19 

ОДГОВОР НА ПИТАЊА ЗАИНТЕРЕСОВАНОГ ЛИЦА ОД 18.11.2019.ГОД. 

 
1. да ли се страно право лице које не послује у Републици Србији, односно нема огранак 

или представништво у Републици Србији, нити је оснивач/члан домаћег привредног 
друштва, може јавити као понуђач у конкретној Јавној набавци у смислу Закона о јавним 
набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), на начин што ће 
доставити заједничку понуду са домаћим правним лицем које је носилац посла?  
 

2. уколико је одговор на прво питање ДА, којом документацијом и да ли овереном од 
стране надлежног органа и преведеном на српски језик, страно правно лице као 
понуђач из заједничке понуде доказује испуњеност услова из члана 75 став 1 тачке 1-
4 Закона о јавним набавкама, а који су наведени у одељку III-Конкурсне документације 
Јавне набавке, а нарочито у погледу: (а) регистрације код надлежног органа, (б) 
неосуђиваности правног лица и законског заступника за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре, кривичних дела организованог криминала; (ц) 
измирености доспелих пореза и доприноса и обавеза по основу изворних локалних 
јавних прихода; 
 

3. уколико је одговор на прво питање НЕ, да ли се и на који начин се страно правно лице 
може јавити као понуђач у смислу конкретне Јавне набавке, односно да ли је потребно 
да оснује огранак/представништво у Републици Србији, и ако је потребно, којом  
документацијом доказује испуњеност услова  из члана 75 став 1 тачке 1-4 Закона о 
јавним набавкама, као и да ли је неопходно да наведене доказе припреми и по потреби 
достави како за себе тако и за огранак/представништво? 

 
ОДГОВОР: 
 

1. Страно право лице које не послује у Републици Србији, односно нема огранак или 

представништво у Републици Србији може поднети понуду: самостално, као члан групе 

понуђача или као подизвођач. 

  

2. Сагласно члану 79. став 9. ЗЈН, ако понуђач није могао да прибави тражене доказе из 

члана 77. ЗЈН за услове предвиђене чланом 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН у року за 

подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити 

издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи 

одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена 

документа у примереном року. 

Сагласно члану 79. став 10. ЗЈН, ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају 

докази из члана 77. ЗЈН за услове предвиђене чланом 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН, 

понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под пуном кривичном 



и материјалном одговорношћу оверену пред судом или управним органом, јавним 

бележником или другим надлежним органом те државе.  

Наведени докази морају бити преведени на српски језик и оверени од стране судског 

тумача. 

 

3. Страно право лице које не послује у Републици Србији, односно нема огранак или 

представништво у Републици Србији не мора да оснује огранак/представништво у 

Републици Србији и може поднети понуду: самостално, као члан групе понуђача или као 

подизвођач. 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


