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Београд
„Сага" д.о.о.
ул. Милентија Поnови ћ а бр. 9
11070 Београд, Србија

ПРЕДМЕТ: Објашњење у вези јавне набавке услуга — одржавање рачунара, штампача
и скенера ван гарације, no партијама, за период од три године, број 1-02-4042-13/14;

Скодно одредбама члана 63. Закона 0 јавним набавкама („Службени гласник PC" број
124/12, у даљем тексту: Закон), достављамо вам објашњење у вези са следећим постављеним
питањима:
1) У конкурсној документацији на стр. бр. 12 сте навели да понуђач није дужан да
доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, ann je y
обавези да у понуди наведе који су то докази и на којим интернет страницама надлежних
органа се ови докази могу проверити. C обзиром ua то да нисте прецизирали доказе, молимо
Вас да потврдите да сходно члану 78. ЗЈН, лица која су уписана у Регистар понуlјача нису
дужна да приликом подношења понуде доказују испуњеност обавезник услова за учеће у
поступку Јавне набавке, прописане чланом 75. CT. 1. тач. 1) до 4), уколико наведу интернет
страницу на којој су ови подаци доступни.
➢ Потврђујемо да, сагласно чл. 78. и 79. Закона, понуђачи који су уписани у
Регистар понуђача код Агенције за привредне регистре, nncy y обавези да достављају доказе
o испуњавању обавезник услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, већ је довољно да у
Обрасцу понуде (Одељак VI) наведу интернет страницу на којој су ови подаци доступни.
2) У конкурсној документацији на стр. бр. 17, у одељку 12 — референце пону ђ ача,
навели сте да he cc y обзир узимати само уговори који су закључени са неким од органа
државне управе, односно са директим или индиректнии буцетским корисником. Молимо Вас
да нам одговорите шта се подразумева под индиректним буцетским корисником.

➢ Појам „директни и индиректни буцетски корисници" је потребно тумачити у
најширем могу ћ ем смислу. Ови nojMoBu cy дефинисани Законом 0 буцетском систему

(„Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - ucnp. n 108/13),
у члану 2. став 1. тач. 6. до 8), на следећи начин:
6) Корисници буцетских средстава су директни и индиректни корисници буцетскик
средстава Републике Србије, односно локалне власти;
7) Директни корисници буџетских средстава су органи n организације Републике
Србије, односно opranu n службе локалне власти;
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8) Индиректни корисници буцетских средстава јесу: правосудни органи, буцетски
фондови; месне заједнице; јавна предузеhа, фондови и дирекције основани од стране локалне
власти који се финансирају из јавник прикода чија је намена утвр ђ ена посебним законом;
установе основане од стране Републике Србије, односно локалне власти, над којима оснивач,
преко директних корисника буцетскик средстава, врши законом утвр ђ ена права у погледу
управљања и финансирања;

Наручилац he прикватити као релевантне уговоре закључене са свим корисницима
јавник средстава који се налазе на списку корисника.
Ha интернет адреси Управе за трезор, Министрарства финансија Републике Србије,

(http://www.trezor.gov.rs/registri-c.html) можете пронаhи ажуриран списак корисника јавник

средстава.
Овај одговор доставити свим пону ђ ачима који су преузели конкурсну документацију
и објавити на Порталу Управе зајавне набавке и интернет страници наручиоца.

C поштовањем,
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