
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ЋУПРИЈА 
ОПШТИНСКА УПРАВА 
Комисија за јавну набавку  
Јавна набавка мале вредности добра -  набавка канцеларијског материјала 

обликована по партијама: Јавна набавка мале вредности добра – набавка 

канцеларијског материјала обликована по партијама:Партија 1 – Набавка 

ситног канцеларијског материјала;Партија 2 – Набавка тонера; Партија 3 – 

Набавка штампаног материјала  

 Број:  404-4-3/2019-04     

Дана: 20.03.2019. године 

ПРЕДМЕТ: додатне информације/појашњења у вези Конкурсне документације 

за јавну набавку мале вредности добра -  набавка канцеларијског материјала 

обликована по партијама: Партија 1 – Набавка ситног канцеларијског 

материјала и фотокопир папира, Партија 2 – Набавка тонера Партија 3 – 

Набавка штампаног материјала   

Потенцијални понуђач је дана 20.03.2019. године путем e- maila на адреси 

наручиоца  nabavke@cuprija.rs поставио питање у вези јавне набавке мале 

вредности добра - набавка канцеларијског материјала обликована по 

партијама: Партија 1 – Набавка ситног канцеларијског материјала и фотокопир 

папира, Партија 2 – Набавка тонера Партија 3 – Набавка штампаног материјала 

поставио следеће питање: 

Питање 1. 

mailto:nabavke@cuprija.rs


 

 
 

Одговор: 

 

Наручилац је у складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама 

„Сл. гласник РС“  бр. 124/12, 14/15 и 68/15) одредио да се испуњеност 

свих или појединих услова, осим услова из члана 75. став 1. тачка  5.) 

истог закона, доказује достављањем изјаве којом понуђач под пуном 

материјалном и кривичном одговоношћу потврђује да испуњава услове. 

Комисија такође указује да је у конкурсној документацији у поглављу IV  -  

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА назначено да 



наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од 

понуђача за партију 1, за партију 2 и за партију 3, чија је понуда оцењена 

као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености услова, а 

може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или 

појединих доказа о испуњености услова. Ако понуђач у остављеном, 

примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави 

тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 

 

 

 

 


