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                  ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА БР.3 

 у вези Конкурсне документације за јавну набавку добара - софтвери и апликативни 

програми - Стратегија еУправе, обликоване у више истоврсних посебних целина (партија) 

од 1 до 8, и то за  

ПАРТИЈУ 6 - Софтвер за претварање текста у говор (Text to speech – TTS) – 

озвучење Интернет презентације Скупштине АП Војводине 

ЈНОП 21/2013 

 
 Путем maila Наручилац је дана 08.10.2013. године примио захтев од 

заинтересованог лица којим се траже додатне информације/појашњења у вези Конкурсне 

документације за јавну набавку добара - софтвери и апликативни програми - Стратегија 

еУправе, обликоване у више истоврсних посебних целина (партија) од 1 до 8, и то за 

ПАРТИЈУ 6 - Софтвер за претварање текста у говор (Text to speech – TTS) – озвучење 

Интернет презентације Скупштине АП Војводине, у оквиру којег су затражена следећа 

додатна појашњења: 

1. На страни 19 конкурсне документације наведено је: „На основу члана 78. став 5. 

Закона о јавним набавкама лице уписано у регистар понуђача није дужно да 

приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова (чл. 75. став 

1. тач. 1) до 4) ЗЈН). Понуђач има обавезу да у својој понуди јасно наведе да се 

налази у регистру понуђача, уколико на тај начин жели да докаже испуњеност 

услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)  ЗЈН“. 

Молимо Вас да нам појасните како понуђач у својој понуди доказује да је уписан у  

Регистар понуђача који се води код АПРа? На који начин о свом упису у регистар 

обавештава наручиоца, да ли посебним документом у склопу понуде одмах након 

табеле за испуњење обавезних услова или на неки други начин? 

2. Уколико понуђач који је уписан у Регистар понуђача код АПРа буде изабран као 

најповољнији, да ли доставља оригинале или оверене копије на увид за испуњење 
обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) пре доношења одлуке о 

избору најповољнијег понуђача? 

 

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

набавку сачинила је 09.10.2013. године следећа додатна појашњења: 

1. Сходно члану 78. став 5. ЗЈН понуђач који је уписан у регистар понуђача није 

дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из 

члана 75. став 1. тачка од 1) до 4) ЗЈН. Уколико је понуђач уписан у Регистар 

понуђача који води Агенција за привредне регистре (у даљем тексту: АПР), није 

обавезан да доставља доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка од 

1) до 4) ЗЈН, али је обавезан да у својој понуди јасно наведе да се налази у 

Регистру понуђача. Обавезу да јасно наведе да се налази у Регистру понуђача који 

се води од стране АПР понуђач ће испунити на тај начин што ће у Обрасцу понуде 
(који је дат на страни 33-36 КД) у делу „1) Општи подаци о понуђачу“ код ставке 

где се тражи да се наведе да ли је понуђач уписан у регистар понуђача заокружити 

„ДА“ 

 



Понуђач је уписан у регистар 

понуђача: 
ДА НЕ 

 

Регистар понуђача који се води од стране АПР је јавно доступан на интернет 

страници АПР, те ће Комисија за јавну набавку приликом вршења стручне оцене 

понуда да изврши увид у Регистар понуђача и утврди да ли је понуђач уписан у 

Регистар понуђача или није, и на тај начин да изврши контролу испуњености 

обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН за предметног понуђача. 

2. Уколико након вршења стручне оцене понуда Комисија за јавну набавку утврди да 
је најповољнију понуду дао понуђач који је уписан у Регистар понуђача код АПР и  

који је испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке доказао 

уписом у Регистар понуђача који се води у АПР, НЕ МОРА да доставља на увид 

оригинале или оверене копије доказа о испуњености обавезних услова из члана 

75. став 1. тачка 1) до 4) пре доношења одлуке о додели уговора. 

 

 

Ова информација, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, се 

доставља свим заинтересованим лицима и истовремено се обављује на Порталу јавних 

набавки и интернет страници Наручиоца - www.uprava.vojvodina.gov.rs 

 

 
            ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ  

                                              Наташа Нађ с.р. 
   


