
 

 

 

 

Сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

Републике Србије“, број 124/12, 14/15 И  68/15), Институт за кукуруз „Земун 

Поље“, улица Слободана Бајића број 1, Београд, Земун, у поступку јавне 

набавке добара – Хемикалије и хемикалије за анализу микотоксина, по 

партијама, редни број набавке 7/16, даје следеће одговоре на питања 

заинтересованог лица: 

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНО ЛИЦЕ: 

 

Захтев за додатно појашњење 

 

 

ПИТАЊЕ 1: 

У складу са чл.63 ст.2 ЗЈН и конкурсном документацијом за ЈН 7/16 молимо 

Вас за следеће додатно појашњење конкурсне документације: 

 

Наручилац је у оквиру конкурсне документације предвидео обавезу 

достављања потврда о извршеним испорукама добара које је потребно да 

потпише и овери субјект ком је понуђач извршио испоруку. 

 

Нарчилац је у току извршио измене и допуне конкурсне документације 

којима је промењен редослед страна али и укупан број страна које 

садржи документација. 

 

Имајући у виду да је за прибављање потврда купаца, у складу са Вашим 

захтевом, потребан одређени временски рок, ми, као заинтересовано 

лице, смо још пре измена и допуна конкурсне документације прибавили 

потврде купаца. 

 

Из наведених разлога, да ли је за наручиоца прихватљиво да потврде 

купаца које будемо доставили у оквиру понуде буду сачињене на обрасцу 

8а који носи ознаку стране 57/57, како је стајало у претходној верзији 

документације, уместо на страни 61/61 како је предвиђено најновијим 

изменама и допунама конкурсне документације? 

 

Сматрамо да ознака броја стране није од значаја за валидност 

приложених потврда као и да би негативан одговор на постављено питање 

понуђача изложио непотребним трошковима и самим тим би негативан 

одговор био у супротности са начелом ефикасности и економичности које 

је предвиђено чл.9 ЗЈН. 

 

 

ОДГОВОР 1:  

Наручилац ће уважити  достављен Образац 8а – Потврда правних субјеката 

са којима су закључени уговори, који је попуњен пре измене Конкурсне 

документације и  који носи ознаку стране 57/57. 

 

 



 

 

Наведено објашњење  представља саставни део Конкурсне документације. 

 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 

 

 

 

Објашњење број: 12 

Датум: 29.08.2016.године 

 


