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ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА БР.2 

 у вези Конкурсне документације за јавну набавку услуга –  

дизајн, израда и продукција промотивног материјала за 

Конференцију „4 мотора Европе“   

ЈНМВ 6/2013 

 

 Путем mail-a Наручилац је дана 15.05.2013.године примио захтев од 

потенцијалног понуђача којим се траже додатне информације/појашњења у 

вези Конкурсне документације за јавну набавку услуга – дизајн, израда и 

продукција промотивног материјала за Конференцију „4 мотора Европе“, у 

оквиру којег је постављено следеће питање: 

1. Ради исправности понуде молим Вас за одговор на питање да ли се 

образац Изјаве по члану 79. ст. 9 ЗЈН односи и на предузећа која су 

основана и имају седиште у Србији зато што код „садржине понуде за 

подизвођаче и групе понуђача“ стоји напомена да се та изјава односи 

само на понуђаче који имају седиште у другој држави, а код 

самосталних понуђача нема те напомене (стране 19. и 20. конкурсне 

документације)? 

 

На основу члана 54. став 13. тачка 1) Закона о јавним набавкама Комисија за 

јавну набавку сачинила је додатна појашњења. 

 

Одговори: 

    Образац Изјаве на основу члана 79. став 9. ЗЈН НЕ ОДНОСИ СЕ на 

понуђаче који су основани и имају седиште у Републици Србији, већ само на 

понуђаче који имају седиште у иностранству и то у држави у којој се не 

издају докази из члана 77. Закона о јавним набавкама.  

    Понуђачи који су основани и имају седиште у Републици Србији не 

подносе Образац Изјаве на основу члана 79. став 9. ЗЈН. 

 

 

Ова информација, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, 
се доставља свим заинтересованим лицима и истовремен се обављује на 

Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца - 

www.region.vojvodina.gov.rs  

 
 
            ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ  

                                                                Наташа Нађ с.р. 
 

 


