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ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења 

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС“, број 124/12, 
14/15 и 68/15) и на основу захтева заинтересованог Понуђача од 05.02.2019. године за појашњење 
конкурсне документације, достављамо Вам додатне информације у вези са припремањем понуде у 
поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара – Мазива и уља, назив и ознака из општег 
речника набавке ,, уља за подмазивање и средства за подмазивање - 09211000“, број јавне набавке 
ЈНМВД-1/19 и то :  

1. Питање је гласило: Услов 3.7 је јавно доступан, на сајту www.nbs.rs, па у складу са ЗЈН-ом није 
неопходно достављати потврду о неликвидности. Стога Вас молимо да наведени услов усагласите са 
ЗЈН-ом. 

1. Одговор: Сви услови тражени конкурсном документацијом који су јавно доступни, као и 
наведени (3.7 – да Понуђач није био неликвидан за последњих 6 месеци од дана објављивања 
позива за подношење понуде) који се односи на потврду о неликвидности, није неопходно 
достављати у складу са ЗЈН осим што Понуђач у оквиру понуде треба навести адресу – web 
страницу на којој би Комисија за јавне набавке проверила доказ о испуњености овог услова. 

2. Питање је гласило: Количина робе за позиције 19-22 је 0, тако да Вас молимо да или исте избаците 
или прецизирате количину. 

Одговор: Комисија за јавне набавке је предвидела ове позиције као могућност, тако да је 
прецизирана количина за сваку од наведених и износи 0. 

 

На основу члана 63. став 2. и 3. и 5. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС“, број 124/12, 
14/15 и 68/15), захтева заинтересованог Понуђача, Наручилац ће изменити и допунити конкурсну 
документацију, продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


