
 

 

 

Основна и средња школа „9.мај“ 

Зрењанин, Народне омладине 16  

број: 673 

дана: 25.04.2014. године 

 
 

На основу 63. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр. 124/12) Комисија за јавну 

набавку радова на инвестиционом одржавању школског игралишта (дела школског дворишта), у 

отвореном поступку по јавном позиву број 541 од 04.04.2014. године, сачинила је  

 

ПРЕДМЕТ: Одговори на питања понуђача  
 

Један од потенцијалних понуђача је дана 23.04.2014. године упутио Комисији за јавну набавку 

број ЈН III-1, по јавном позиву број 541 од 04.04.2014. године, следећа питања:  

 

ПИТАЊЕ 1.  

Да ли понуђач уз понуду доставља меницу са меничним овлашћењем за добро извршење 

посла (образац 10), пошто у упутству понуђачима на страни 24 конкурсне документације 

стоји да средство финансијског обезбеђења доставља изабрани понуђач приликом 

закључења уговора? 

ОДГОВОР:  

Понуђач уз понуду не доставља меницу са меничним овлашћењем за добро извршење 

посла, већ ово средство финансијског обезбеђења доставља изабрани понуђач приликом 

закључења уговора. 

 

ПИТАЊЕ 2. 

Да ли као доказ да понуђач има у власништву захтевану техничку опрему, доставља само пописну 

листу основних средстава са стањем на дан 31.12.2013. (односно књиговодствене картице 

основних средстава са стањем на дан 31.12.2013. уз обележавање маркером тражене опреме, 

како је наведено на страни 13 и 14 конкурсне документације – да ли сте под тим мислили на 

пописну листу) и саобраћајне дозволе за ону опрему која подлеже регистрацији или су потребни и 

други набројани докази (купопродајни уговор, рачун)? 

ОДГОВОР:  

Као доказ да понуђач има у власништву или закупу техничку опрему потребно је приложити 

фотокопију књиговодствене картице основних средстава са стањем на дан  31.12.2013. године уз 

обавезно обележавање маркером тражене опреме конкурсном  документацијом и  фотокопију 

саобраћајне дозволе или фотокопију уговора о купопродаји, уговора о закупу, уговора о пословно 

техничкој сарадњи, рачуна или фактуре.   

 

ПИТАЊЕ 3. 

Да ли у случају да понуду подноси група понуђача, потребно попунити образац 1 (подаци о 

понуђачу) за носиоца посла и образац 2 (подаци о понуђачу – члану који је учесник у заједничкој 

понуди) за чланове групе укључујући и носиоца посла? 

ОДГОВОР:  

У заједничкој понуди Образац 1. из конкурсне документације попуњава, потписује и оверава члан 

групе – представник групе понуђача (носилац посла).  

Образац  2. из конкурсне документације попуњавају, потписују и оверавају остали чланови у 

заједничкој понуди. Овај образац копирати за сваког члана и поступити на исти начин. 

 

Одговор је саставни део конкурсне документације  


