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Број:8413/3-6 
Датум: 02.12.2015. 
Место: Пожаревац 
 

У складу са чланом 63. став 3, Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС», број 
124/12, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), подзаконских аката Члан 6. Правилника 
о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова. («Сл. гласник РС», број 29/13 и 104/2013, у даљем тексту: 
Правилник), у вези предметне јавне набавке која је расписана на основу Одлуке о 
покретању jaвне набавке мале вредности, број 8413 од 05.11.2015. године. Решења о 
именовању комисије за јавну набавку од 05.11.2015. године број 8413/1 у складу са Чланом 
54. и 39. Став 4. Алинеја 2. и 3. Закона. Позива за достављање понуда 8413/3 од 
25.11.2015. године , објављен у складу са чланом 57. Закона дана 25.11.2015. године, на 
Порталу УЈН и сајту Наручиоца. 
 

Предмет:  Додатне информације, појашњење на достављено питање ЈНМВ 1119/2015 
 

НАБАВКА ФРЕКВЕНТНИХ РЕГУЛАТОРА БРОЈА ОБРТАЈА ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ 
 ОРН: 3171150 - Електрични кондезатори 
 

- Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку мале 
вредности, доставио је Наручиоцу писани захтев електронским путем дана 02.12.2015. 
године у складу са Чланом 20. Став 2. и 6. којим Заинтересовано лице захтева 
додатно објашњења и одговор на следеће питање; 

 

Достављамо Вам појашњење и одговор у вези предметне јавне набавке сачињеног од 
стране стручног члана комисије предметне набавке и сагласности чланова: 
 

1. Извод из Питања: 
 

''... Molimo Vas da nam odgovorite na sledeće pitanje: 1. Prema tenderskoj dokumentaciji za 
ispunjenost obaveznih i nekih dodatnih uslova dovoljno je dostaviti potpisan Obrazac br.2. U tom 
slučaju da li je u Obrazac br.1 potrebno zaokruživati Da ili Ne s obzirom da se ne dostavljaju 
papiri kao dokaz? ...? '' 
 

Одговор на питање: 
Образац бр. 2 Изјава понуђача страна 14 од 29 предметне конкурсне документације је изјава о 
испуњавању обавезних и посебних додатних услова предвиђених законом и условима конкурсне 
документације.  
Упутством Наручиоца у предметној јавној набавци наведен је начин испуњавања и начин 
доказивања тражених услова као и старост докумената. 
Образац бр. 1 Образац о испуњености услова страна 12-13 од 29 конкурсне документације 
формиран је тако да Понуђачу служи као подсетник за сачињавање понуде а Наручиоцу за лакши и 
транспарентнији начин увида приспелих понуда у поступку отварања самих понуда, евидентирање 
приложених доказа и у каснијем раду комисије за сачињавање Извештаја о стручној оцени. 
Понуђач евидентира само приложене доказе који су саставни део понуде, осим доказа за које је 
предвиђено у складу са Чланом 77. Став 4. Закона и комкурсне документације приложити наведену 
изјаву. 
 

 
Захтев заинтересованог лица достављен је у предвиђеном року. Допуна и измена по овом 
захтеву биће без одлагања објављена на Порталу Управе за јавне набавке и на интернет 
страни Наручиоца. 
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