
Република Србија 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА  ПОЖАРЕВЦА 

-Комисија за јавне набавке велике вредности- 

Број: 404-434/14-03/4 

20.08.2014. године 

П о ж а р е в а ц    

                                                                                                             

 ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈНВВ    

17/2014 

 

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку велике 

вредности број 17/2014 - опрема за домаћинство за Дечији вртић у МЗ „Бурјан“,  

39221000– кухињска опрема - Партија 1 - кухињски и трпезаријски прибор, 

доставило је наручиоцу писани захтев путем e-mail-а дана 19.08.2014. године у 14,53 

часова. Наведеним e-mail-ом тражи се одговор на следећа питања: 

 

ПИТАЊА:  

 

1. У делу 2–УПУСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ  наводите који 

обрасци чине конкурсну документацију. Међутим  у делу II (ПРИЛОЗИ И ОБРАСЦИ) где 

морамо да заокружимо које прилоге прилажемо, направили сте грешку где сте као 

образац 10 написали Потврде о реализацији закључених уговора, а образац 10 је Списак 

испоручених добара који је изостављен, тако да  сте у овом конкурсном документу навели 

17 образаца а у ствари има их 18. 

 

2. У истом обрасцу тражите да се приложе докази од 1-4 . Нигде није наведено да 

понуђачи по члану 78 ЗЈН који су уписани у регистар понуђача нису дужни да приликом 

подношења понуде доказују испуњеност основних услова, осим да наведу интернет 

страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. 

**Како онда треба поступити приликом заокруживања  приложених доказа. Да ли треба 

заокружити прилоге од 1-4 с обзиром да није предвиђено место где би се навела интернет 

страница? 

3.  Као образац 7 дата је изјава о достављању средстава финансијског обезбеђења којом се 

објашњава  шта је обавеза понуђача који буде изабран у тренутку закључења уговора 

**Молимо Вас да нам објасните процедуру у вези  образаца меничних овлашћења  8а, 8б 

и 8в . У њима јасно стоји да треба да наведемо серијски број менице коју Вам предајемо, а 

која се не тражи конкурсном документацијом приликом предаје понуде. 

-Да ли се менично овлашћење  само потписује и оверава  без прилагања менице? 

-Да ли се у делу II (ПРИЛОЗИ И ОБРАСЦИ) заокружује да смо предали менична 

овлашћења ? 

 

 

          ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА: 

 

1.  У делу II (ПРИЛОЗИ И ОБРАСЦИ)  исправљене је техничка грешка у табели     

ОБРАСЦИ  (страна 18) тако да је сада наведено свих 18 образаца. 

 

         2.  Сходно члану 78. став 5. Закона о јавним набавкама, лице уписано у регистар 

понуђача није дужно да приликом подношења понуде, односно пријаве доказује 

испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) овог Закона.  



          Уколико  на овај начин жели да  докаже  испуњеност услова из члана 75. став 1. тачка 

1) до 4)  понуђач има обавезу да у својој понуди јасно наведе да се налази у регистру 

понуђача.  

           Прилоге од 1 до 4 треба заокружити с тим што ће понуђач за исте доставити 

пропратни  акт  у  коме  ће навести да је уписан регистар понуђача. 

   
           3. Уз понуду се доставља само попуњена, потписана и оверена Изјава о достављању       

средстава финансијског обезбеђења.  

 Обрасци бр. 8а, 8б и 8в не достављају се уз понуду, већ их уз бланко соло менице 

доставља изабрани понуђач у тренутку закључења уговора (Обрасци бр. 8а и 8б) 

односно у тренутку примопоредаје предмета уговора (Образац бр. 8в). У делу II 

(ПРИЛОЗИ И ОБРАСЦИ) заокружује се „НЕ“ код меничних овлашћења. 

 

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

(„Службени гласник РС“, бр. 124/12) наручилац објављује на Порталу јавних набавки и 

на својој интернет страници www.pozarevac.rs.  

 

     Обзиром да је чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник 

РС", бр. 124/12) прописано  да ако наручилац измени или допуни конкурсну 

документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је 

дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за 

подношење понуда, обавештавамо вас да је рок за подношење понуда за јавну набавку 

ЈНВВ 17/2014- опрема за домаћинство за Дечији вртић у МЗ „Бурјан“,  39221000– 

кухињска опрема, продужен. 

 

      Крајњи рок за подношење понуда за партију 1 и партију 2 за ЈНВВ 17/2014 је 

27. август 2014. године до 12,00 часова. 

 

        Радно време писарнице за непосредно подношење понуда је сваког радног дана од 

07,00-15,00 часова. 

  

       Јавно отварање понуда за партију 1,  ће се обавити 27. августа 2014. године у 

12,30 часова, у просторијама Градске управе града Пожаревца, ул. Дринска бр. 2, 

уз присуство овлашћених представника заинтересованих понуђача. 

       Јавно отварање понуда за партију 2,  ће се обавити 27. августа 2014. године у 

13,30 часова, у просторијама Градске управе града Пожаревца, ул. Дринска бр. 2, 

уз присуство овлашћених представника заинтересованих понуђача. 
 

   

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ 

 


