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На основу тражених ДОДАТНИХ ИНФОРМАЦИЈА И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ у поступку ЈН МВ бр. 404-87-8/18-IV, 404-87-9/18-IV, 404-87-

10/18-IV и 404-87-11/18-IV, а у складу са чланом 20. и чланом 63. Закона о јавним набавкама, 

(Сл. гласник РС 124/12, 14/15 и 68/15), КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ образована 

решењем бр.404-87-5/18-IV доставља: 

ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА, ИНФОРМАЦИЈЕ И ОДГОВОРЕ 

у поступку јавне набавке мале вредности бр. 404-87/18- IV 

Oрмарићи за ђаке у ОШ"Иво Лола Рибар", ОШ"Душана Јерковића"и ОШ"Змај Јова 

Јовановић" у Руми  

404-87-14/18-IV 

 

1 Питање:  

 

Због чега се наручилац определио да као средство финансијског обезбеђења захтева 

достављање банкарске гаранције, с обзиром да се ради о јавној набавки мале вреднсоти? 

Пракса у јавним набавкама мале вредности је да се као средство финансијског обезбеђења 

доставља бланко соло меница. с обзиром да је у овој набавци рок за подношење 8 дана од дана 

објављивања набавке, понуђачи нису у могућности да прибаве тражено средство финансијског 

обезбеђења у наваденом року, процес издавања банкарских гаранција, у зависности од 

пословне банке траје од 10-20 дана. 

У складу са тим, апелујемо на Наручиоца да измени конкурсну документацију и дозволи 

понуђачима да као средство финансијског обезбеђења доставе бланко меницу за озбиљност 

понуде односно бланко меницу за добро извршење посла. 

Такође, апелујемо на Наручиоца да поступа у складу са чланом 9.став 2. и чланом 10. Закона о 

јавним набавкама. 

Одговор: Одговор је садржан у изменама и допунама конкурсне документације број 404-87-

15/18-IV 

 

2 Питање: 

 

Димензије ормарића (појединачног одељка) су :240х300х500мм. Молимо Вас да прецизније 

дефинишете која димензија је ширина, висина и дубина.  

 

Одговор:  димензије појединачног одељка: 

ширина-300мм 
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 висина-240мм 

дубина-500мм 

 

3 Питање: 

 

Да ли прихватате да се као средство обезбеђења доставе регистроване менице уместо 

банкарске гаранције? 

 

Одговор: Одговор је садржан у изменама и допунама конкурсне документације број 404-87-

15/18-IV 

 

4 Питање: 

 

Да ли код ормара са 55 одељака дим.2640х1500х500мм? 

 

Одговор: Не, димензије одељка морају бити ширина-300мм, висина-240мм, дубина-500мм, с 

тим да је висина ормара највише 5 ормарних места, а Наручилац ће прихватити да наведени 

ормар са 55 одељака буде из два дела (нпр. 5*5 и 5*6) 

 

 

5 Питање: 

 

Орман са 18 ормарића стоји 3*8. Да ли Наручилац тражи орман са 18 или 24 ормарића? 

 

Одговор:18 ормарића -3*6-Одговор је садржан у изменама и допунама конкурсне 

документације број 404-87-15/18-IV 

 

 

 

 

 

                               KOМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

    БР.РЕШЕЊА 404-87-5/18-IV 

 


