
 
 

  
 
Брпј: 8831-2/18         
Датум: 10.04.2018. 

  

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење за јавну набавку услуга – Мобилна телефонија ЈН 12/18 МВ 

Од стране пптенцијалнпг ппнуђача дана 05.04.2018. гпдине у писанпм пблику дпстављен је захтев за 
дпдатним инфпрмацијама и ппјашоеоем. 
У складу са чланпм 63. став 2. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015)  Наручилац дпставља следећу инфпрмацију: 
 

Питање 1: 
Брпј јавне набавке у ппзиву за ппднпшеое ппнуда се не слаже са брпјем наведеним на првпј страни 
кпнкурсне дпкументације, сугеришемп  наручипцу да усклади ппдатке у ппзиву и кпнкурснпј 
дпкументацији. 
Одговор 1: 
У складу са ппстављеним питаоем биће измеоен Ппзив за ппднпшеое ппнуда. 
 
Питање 2: 
Наручилац у пбрасцу 3-3 на страни 23 кпнкурсне дпкументације  није предвидеп местп за пптпис и пверу. 
Мплимп вас да исправите наведени пбразац. 
Одговор 2: 
У складу са ппстављеним питаоем биће урађена измена у кпнкурснпј дпкументацији. 
 
Питање 3: 
Наручилац је на страни 11 КД у пквиру тачке 5. предвидеп кап пбавезну садржину ппнуде дпстављаое 
меничнпг писма за дпбрп извршеое ппсла. Сугеришемп исправку ппменутпг услпва, имајући у виду да се 
истп дпставља накпн избпра најппвпљније ппнуде и закључеоа угпвпра п ЈН. 

Одговор 3: 
Кап штп је наведенп у тачки 13. Кпнкурсне дпкументације на страни 15/30, Ппнућач приликпм 

дпстављаоа ппнуде дпставља пптписан и печатпм пверен Образац брпј 5 - Меничнп писмп – пвлашћеое 

и тиме се искључивп пбавезује на фпрму и садржај пбрасца меничнпг пвлашћеоа, јер се пвде не тражи 

дпстављаое ни менице ни пптврде п регистрацији менице. Меничнп писмп - Образац брпј 5 се прилаже и 

кап саставни деп ппнуде. 

Ппнуђач укпликп му буде дпдељен угпвпр, дпставља пппуоенп, пптписанп и пверенп Меничнп писмп – 

пвлашћеоем (Образац брпј 5), дпставља бланкп сплп меницу, Пптврду п регистрaцији менице кпд 

Нарпдне банке Србије и ОП пбразац - пверене пптписе лица пвлашћених за заступаое кпји су пверени пд 

стране надлежнпг суда.  

 

Дпдатнп ппјашоеое, измена Ппзива за ппднпшеое ппнуда  и кпнкурсне дпкументације  се пбјављује на 

Ппрталу јавних набавки, кап и на интернет страници: http://www.nsinfo.co.rs/javnabavke. 

 

http://www.nsinfo.co.rs/javnabavke

