
 

 

Република Србија 

Народна библиотека „Илија М. Петровић“, ул. Дринска бр. 2  Пожаревац 

-Комисија за јавну набавку мале вредности- 

Број: 228 

Датум: 14.05.2020. године 

П о ж а р е в а ц    

СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ 

ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН МВ 1/2020 

(1.1.1 у Плану јавних набавки) 

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку број            

ЈН МВ 1/2020 (1.1.1 у Плану јавних набавки), Набавка добара-књига, ОРН 22113000 – 

Књиге за библиотеке, доставило је наручиоцу писани захтев путем e-mail-а дана 12.05.2020. 

године у 13,29 часова којим тражи одговор на следећа питања: 

ПИТАЊА: 

Имам неколико недоумица у вези са документацијом. Пре свега у спецификацији наслова, 27 

наслова се појављује по два пута и један наслов чак три пута. Нисам правила никакве измене, 

све сам оставила тако како је. Ово је само запажање. 

Друго питање се тиче Доказа и Образаца. Да ли добро разумем документацију, потребно је 

доставити све доказе-прилози од 1 до 6 и све обрасце. Није предвиђено да Изјавом покривамо 

све те доказе, ако добро видим. Једино уместо Извода из регистра Понуђача може да се наведе 

електронска адреса.  

У вези са наведеним, а у складу са чланом 63.став 3. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) обавештавамо заинтересовано лице следеће: 

ОДГОВОРИ: 

1. Техничка спецификација наслова дефинисана у измењеној конкурсној документацији од 

08.05.2020.године, реално одсликава потребе наручиоца. Дакле, није грешка што се 

поједини наслови појављују по два или више пута. Понуђачи су дужни да у обрасцу 

структуре цене попуне сваку позицију уписујући понуђену цену, без обзира што се 

поједини наслови појављују више пута.  

  

2. У складу са Законом о јавним набавкама („Сл.гласник РС“,бр.124/2012, 14/2015 и 

68/2015), наручилац је на страни 14. конкурсне документације, између осталог, 

предвидео и могућност да понуђач уместо достављања појединичних доказа, 

испуњеност обавезних услова прописаних чланом 75. став 1. Закона о јавним 

набавкама (осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона), може да докаже 

достављањем изјаве којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 

потврђује да испуњава обавезне услове (Образац бр.18 конкурсне документације). 
У самој изјави јасно су наведени услови које она „покрива“ и на које се односи. 

Дакле, наведена изјава не односи се и на остале услове и захтеве из конкурсне 

документације (Изјава о поштовању обавеза; докази о неопходном пословном 

капацитету), које су понуђачи дужни да са осталим обрасцима и доказима из конкурсне 

документације доставе уз понуду. 

  

Ово појашњење у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама наручилац 

објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници www.bibliotekapo.org.  

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 


