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ПРЕДМЕТ: Одговор на питање у вези јавне набавке радова на објекту ДЗ 
Мало Црниће. 7/2016

Сходно  члану  63. Закона  о  јавним  набавкама  („Сл.гласник  РС“, 
бр.124/2012,14/2015,68/2015),  (даље:  Закон),  а  у  вези ЈНМВ бр.  7/2016 набавке 
радова на изолацији фасаде на објекту ДЗ Мало Црниће, на питања потенцијалног 
понуђача, која гласе:

1.„Колика вам је процењена вредност јавне набавке за ЈН 7/2016, обзиром по чл. 
51“?

1.1.Наручилац даје следећи одговор:
На основу члана 61. став 2. Закона  Наручилац није дужан да објави процењену 
вредност јавне набавке.
Наручилац ће након отварања понуда у Записнику унети податак о предмету и 
процењеној вредности јавне набавке, сходно члану 104. став 1 тачка 2. Закона.

2. „ На страни 2., Конкурсне документације,пише шта треба да садржи конкурсна 
документацију, садржи ставке од I do VI, прегледом ове стране 2,увидели смо да не 
треба да доставимо Уговор,а Уговор је на стани од 30 до 32 и саставни је део ове 
конкурсне документације,тј  ЈН 7/2016“. 
„Да ли треба да доставимо модел уговора или не“?

2.1.Наручилац даје следећи одговор:
Да, потребно је да доставите попуњен модел Уговора.
На страни 2. Конкурсне документације је  садржај,  пише шта је већ садржано у 
истој, а не шта треба да садржи. 
У садржају у поглављу VI у оквиру образаца понуда, налази се и Модел уговора 
који Понуђач приликом попуњавања осталих тражених образаца такође попуњава, 
тако  што  уписује  тражене  податке  на  празним местима означеним за  упис  тих 
података, 

3. „На страни 17, Понуђач је дужан да уз понуду достави  бланко соло меницу за 
озбиљност  понуде или неку другу „
„Коју меницу достављамо уз понуду на дан отварања“? 

3.1 Наручилац даје следећи одговор:



При подношењу понуде, Понуђач доставља Бланко соло меницу и менично писмо 
за  озбиљност  понуде, а  изабрани  понуђач  је  дужан  да  достави  прилоком 
потписивања Уговора Бланко соло меницу и менично писмо за  добро извршење 
посла ,онако како је описано на стр.17 и 18. Конкурсне документације.

4.  „Поред  меничног  овлашћења,  Понуђач  је  у  обавези  да  достави  оверену 
фотокопију картона депонованих потписа(оверена од стране банке, не старија 
од два месеца од датумапредвиђеног за отварање понуда) „
„С обзиром да сваки понуђач има КД потиса, код банака чији смо клијенти и она 
нам је у тренутку отварања рачуна дала КДП“
„Образложите  ми  на  који  начин  би  требали  ми  сада  да  урадимо  да  нам 
понуда буде прихватљива од ваше стране“

4.1 Наручилац даје следећи одговор:
Фотокопије  картона депонованих потписа морају бити оверене од стране банке и 
не могу бити старије од два месеца од датума предвиђеног за отварање понуда).

Меницу,  менично  овлашћење,  потврду  о  извршеној  регистрацији  менице  код 
Народне  банке  Србије,  ОБАВЕЗНО       ОВЕРИТИ  ИСТИМ  ПЕЧАТОМ  КОЈИ  ЈЕ   
ДЕПОНОВАН  НА  КАРТОНУ  ДЕПОНОВАНИХ  ПОТПИСА  И  ОП  ОБРАЗЦУ,  У 
СЛУЧАЈУ ДА ПОНУЂАЧ РАСПОЛАЖЕ СА ВИШЕ ПЕЧАТА.

                                                                       Председник Комисије за јавну набавку 
                                                                                            ЈНМВ 7/2016
                                                                                  Анђелка Стојимировић


