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Предмет: Питања и одговори број 1 за јавну набавку кочионих папуча, у 

отвореном поступку (бр. 8/2015) 

 

Питање бр.1 

 

Копије докумената (стране 3 и 16 конкурсне документације) 

 

На страни 16 конкурсне документације прописано је опште правило да се 

документација доставља у облику неоверених копија (што је у складу са чланом 79 

став 1 ЗЈН), док се на страни 3 конкурсне документације захтевају оверене копије 

одређених докумената. 

 

ПИТАЊЕ: Да ли се документи наведени на странама 3 и 4 конкурсне документације 

могу доставити такође у облику неоверених копија? 

 

Одговор бр. 1 

 

ДА. С тим да Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од 

понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавне набавке оценила као 

најповољнију, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих 

доказа. 

 

Питање бр.2 

 

Неопходан финансијски капацитет (страна 15 конкурсне документације) 

 

У тачки 3.2.1. на страни 15 конкурсне документације нејасно је да ли се, као 

неопходан финансијски капацитет, тражи износ од 60 или 50 милиона динара, 

будући да се оба износа наводе у тачки 3.2.1. 

 

ПИТАЊЕ: Који износ представља минималан финансијски капацитет? 

 

Одговор бр. 2 

Потребно је да понуђач у поступку јавне набавке располаже неопходним 

финансијским капацитетом и то да је остварио промет у претходне три обрачунске 

године (2012, 2013 и 2014) у збирном износу за тај период од најмање 60  милиона 

динара без ПДВ-а. 

 

 



Питање бр.3 

 

Неопходан пословни капацитет (стране 15 и 24 конкурсне документације) 

 

У тачки 3.2.2. на страни 15 конкурсне документације предвиђено је да понуђачи 

треба да доставе „потврду о испорученим добрима, фотокопије уговора или рачуна, 

која су предмет јавне набавке, на меморандуму наручиоца, оверена и потписана од 

стране одговорног лица“. 

 

У обрасцу бр. 4 (тачка 6) на страни 24 конкурсне документације, предвиђено је 

следеће: „ Образац и доказ у прилогу: Потврда Наручиоца, о испорученим добрима 

која су предмет набавке. Копије фактура или уговора као доказ.“ 

 

ПИТАЊE: Наше разумевање јесте да су тражени документи алтернативно 

постављени у смислу да понуђачи, који доставе потврду наручиоца (у форми датој 

на страни 42 конкурсне документације), нису дужни да достављају копије фактура 

или копије уговора са купцем који им је издао потврду о испорученим добрима? 

 

ПИТАЊЕ: Да ли ће Наручилац прихватити да понуђач поседује неoпходни пословни 

капацитет уколико тај понуђач достави тражене доказе о томе да је у претходне три 

године испоручио добра следећих ознака – ВР 10-380, ВР 10-320, ВР 10-250, 04 S-

250, 010U, с обзиром да ова добра у потпуности одговарају UIC 832? 

 

Одговор бр.3 

 

ОДГОВОР: Понуђачи који доставе потврду наручиоца (у форми датој на страни 42 

конкурсне документације) су дужни да доставе и фотокопије уговора или рачуна о 

испорученим добрима која су предмет јавне набавке, на меморандуму наручиоца, 

оверена и потписана од стране одговорног лица.  

 

ОДГОВОР: Да, ови типови папуча су у потпуности у складу са траженом UIC 

објавом. 

 

Питање бр.4 

 

Модел уговора, члан 11 (страна 31 конкурсне документације) 

 

Рок за достављање банкарске гаранције, наведен у члану 11 модела уговора, није у 

складу са захтевом на страни 7 конкурсне документације.  

 

 

ПИТАЊЕ: Молимо за појашњење, понуђач којем буде додељен уговор о јавној 

набавци биће дужан да достави банкарску гаранцију за добро извршење посла 

најкасније у року од 7 дана од потписивања уговора? 

 

Одговор бр.4 

  

Понуђач којем буде додељен уговор о јавној набавци биће дужан да достави 

банкарску гаранцију за добро извршење посла најкасније у року од 7 дана од 

потписивања уговора.  



 

 

Питање бр. 5 

 

Потврда о непоходном пословном капацитету (страна 42 конкурсне 

документације)  

 

У последњем пасусу модела потврде постоји техничка погрешка „...за доделу 

уговора о јавној набавци услуге редовне оправке 15 путничких кола, по партијама, 

ЈН број 109/2014...“ 

 

ПИТАЊЕ: Да ли понуђачи могу сами изменити модел потврде у последњем пасусу 

тако да стоји „... за доделу уговора о јавној набавци кочионих папуча у отвореном 

поступку ЈН број 8/2015...“? 

 

Одговор бр. 5 

 

Исправљен Образац биће дат у Изменама и допунама бр.1 

 

 

 

 

                                            Председник Комисије 

 

                __________________________ 

 Мануела Марић, инж.ел.ср. 

 


