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На основу члана 54. став 12. тачка 1) и члана 63. став 2. и став 3. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за 

поступак јавне набавке мале вредности радова – Радови на замени подова и радови на 

замени унутрашње столарије у објекту у Ул. Милојка Лешјанина, брoj 404-1/152Р-

2019-28, одговара на питањe заинтересованог лица у циљу појашњења конкурсне 

документације: 

 

 

 

Питањe број 1 од 10.02.2020. године: 

 

 

„Молимо Вас да нам одговорите на питање везано за  

ЈНМВР БР.404-1/152П-2019-28 за РАДОВЕ НА ЗАМЕНИ ПОДОВА И РАДОВИ НА 

ЗАМЕНИ УНУТРАШЊЕ СТОЛАРИЈЕ У ОБЈЕKТУ У УЛ.МИЛОЈKА ЛЕШЈАНИНА.  

Питање је везано за ставку 8.1( стр.9), да ли се соло меница са пратећом документацијом, 

предаје при подношењу понуде или при додели уговора?“ 

 

 

 

 

Одговор на питањe број 1 од 10.02.2020. године: 

 

 

Према тачки 8. Захтеви у погледу траженог начина и рока плаћања, гарантног рока, 

места и рока извођења радова и рока важења понуде, подтачка 8.1. Начин и рок 

плаћања, поглавље II УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, 

Понуђач коме је додељен уговор – Извођач, дужан је да у тренутку примопредаје 

радова достави Наручиоцу као средство обезбеђења за отклањање грешака у 

гарантном року: 1 (једну) бланко соло меницу са захтевом за регистрацију менице у 

Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом истог од стране пословне 

банке ИЛИ изводом из Регистра меница и овлашћења са званичне интернет странице 

Народне банке Србије, попуњено и потписано менично овлашћење и копију картона 

депонованих потписа. 

Према тачки 10. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима 

обезбеђења финансијског испуњења обавеза понуђача, поглавље II УПУТСТВО 

ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, Понуђач је дужан да уз понуду достави 

као средство обезбеђења за озбиљност понуде: 1 (једну) бланко соло меницу са захтевом 

за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом 

истог од стране пословне банке ИЛИ изводом из Регистра меница и овлашћења са 

званичне интернет странице Народне банке Србије, попуњено и потписано менично 

овлашћење и копију картона депонованих потписа. 

 

 

 

 

 

 

У Нишу, 10.02.2020. године 


