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ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА 
 
 
ПРЕДМЕТ: Допуна конкурсне документације и одговор на захтев за додатним информацијама и 
појашњењима у вези са припремањем понуде 
 
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављујемо допуну конкурсне документације и 
одговор на захтев заинтересованог лица за додатним информацијама или појашњењима у вези са 
припремањем понуде у поступку јавне набавке мале вредности чији су предмет Набавка рачунарске 
опреме, редни број јавне набавке 4/2017. 
 
 I.  Питање 1: 
 
  Да ли је потребно доставити меницу за озбиљност понуде приликом достављања 
конкурсне понуде или се тражи само меница за добро извршење посла у случају закључивања 
Уговора? 
 
Одговор: У вези са наведеним питањем дајемо појашњење да конкурсном документацијом није 
предвиђено достављање менице за озбиљност понуде, а обавеза достављања менице за добро извршење 
посла је предвиђена у члану 14. Модела уговора који је саставни део конкурсне документације и предаје 
се при закључењу уговора са изабраним понуђачем.  
 
II. Питање 2. 
 
 На страници 5 конкурсне документације ставка 10. Стоји да се испуњеност услова може 
доказивати и изјавом уместо тражених доказа, али таквог модела изјаве нема у конкурсној 
документацији, док испод табеле на истој страници пише да се сви услови морају доказати па 
је питање да ли треба изјава или не, а везано за испуњеност услова у складу са чланом 77.став 
4. ЗЈН?  
 

Одговор: Сходно члану 77 став 4 . Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС БР. 124/2012, 
14/15и 68/15), испуњеност  обавезних услова утврђених Конкурсном документацијом понуђач може да 
доказује писаном изјавом датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу како је и назначено 
на страни 6. Конкурсне документације  у виду напомене.Понуђач може испуњеност обавезних услова 
може дати на сопственом обрасцу изјаве.  
 
 С обзиром на то врши се допуна конкурсне документације додавањем обрасца X.: 

 X. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА УТВРЂЕНИХ КОНКУРСНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ 

Ова измена представља саставни део Конкурсне документације. 
Измењена конкурсна документација објавиће се на Порталу јавних набавки и својој интернет 

страници . 
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