
                                                                                                                                                            
 

 

 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ЗАИНТЕРЕСОВАНОГ ЛИЦА У 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ МЈН 07/17 

ПРИМЉЕНА КОД НАРУЧИОЦА ДАНА 15.05.2017. ГОДИНЕ И 

ЗАВЕДЕНА ПОД БР.UP 2694/17 
 

ПИТАЊА 

 

 

ОДГОВОРИ 

1.  Будући да је Конкурсном документацијом предвиђено 

давање  меница као средства обезбеђења, биће измењена Конкурсна 

документација тако што ће бити брисана тачка  3. у члану 4.  Модела 

уговора. 

 

2. У смислу члана 63. Закона о јавним набавкама заинтересовано лице 

може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при 

чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и 

неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре 

истека рока за подношење понуде. У том случају наручилац је дужан 

да у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објави на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

 

Из наведеног следи да није у складу са горе наведеним одредбама Закона  

да сваком заинтересованом лицу понаособ   достављамо изводе из листа 



                                                                                                                                                            
непокретности. Међутим, у Конкурсној документацији за ову јавну 

набавку на страни 12 од 24 децидно је наведено да се хипотека првог реда 

уписује у корист изабраног понуђача на непокретностима наведеним у 

Конкурсној документацији, те да се  Наручилац се обавезује да  одмах и 

без одлагања по закључењу уговора о овој јавној набавци, да заложну 

изјаву за упис хипотеке првог реда у корист хипотекарног повериоца –

изабраног понуђача. Такође је у Моделу уговора у Конкурсној 

документацији на страни 21 од 24 у члану 4.  дословно стоји: “Наручилац 

се обавезује да  одмах и без одлагања по закључењу овог  уговора о овој 

јавној набавци, да заложну изјаву за упис хипотеке првог реда у корист 

хипотекарног повериоца – Добављача, на непокретностима које су 

наведене у Конкурсној документацији за јавну набавку мале вредности 

МЈН 07/17.“  Са друге стране у Моделу уговора у Конкурсној 

документацији на страни 21 од 24 у члану 5.  став 2 је предвиђено:“ 

Добављач се обавезује да  Банкарску гаранцију из става 1. овог члана  

достави Наручиоцу у року од___________дана након што Наручилац у 

потпуности кумулативно испуни своје обавезе из члана 4.  овог уговора, а 

најдуже у року од 15 дана. 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МЈН 07/17 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


