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Питање бр.1 

 

Да ли је довољно доставити уз конкурсну документацију фотокопију решења да смо 

уписани у регистар понуђача  са Изјавом на меморандуму уз наведену интернет адресу где 

се подаци на сајту АПР-а могу проверити?   

До сада нисмо никада вадили Извод о регистрованим понуђачима јер је та информација 

лако проверљива. 

 

Одговор бр. 1 

 

У складу са условима прописаним конкурсном документацијом у делу 3.2 Услови које 

подносилац понуде мора да испуни за учествовању на јавној продаји, под тачком 9. 

„Подносиоци понуде који су уписани у јединствени Регистар понуђача Агенције за 

привредне регистре нису у обавези да доставе документацију наведену у тачкама: 

бр.7., 8. и 9. већ су дужни да наведу интернет адресу на којој се могу ове чињенице 

проверити или доставити Извод о регистованим подацима из Регистра понуђача“  

 

Питање бр. 2 

 

Да ли је уз конкурсну документацију потребно доставити само писмо о 

намерама  оверено од стране банке у прилогу 5? 

 Банкарску гаранцију за добро извршење посла  доставља искључиво купац са којим буде 

закључен Уговор ако сам добро разумела. 

Одговор бр. 2 

 

У складу са условима прописаним конкурсном документацијом у делу 3.2 Услови које 

подносилац понуде мора да испуни за учествовању на јавној продаји, под тачком11., 

саставни део понуде чини писмо о намерама пословне банке за издавање банкарске 

гаранције за добро извршење посла у моменту закључења уговора. 

Банкарску гаранцију доставља изабрани понуђач коме је додељен уговор, у року од 14 

дана од дана обостраног потписивања уговора. 

 

 



 

 

Питање бр. 3 

 

Молим Вас за појашњење тачке 10 из конкурсне документације за продају старих 

скретничких делова и старих шина. 

Стоји да се као доказ приложи списак Уговора са вредношћу на који су закључени.......ми 

испуњавамо промет, али уговори су закључени не вредносно  већ количина робе у 

тонама. Да ли је то прихватљиво? 

 

Одговор бр. 3 

 

У циљу провере оствареног промета уз уговоре које достављате, као доказ можете 

приложити извод из банке који се односи на захтевани период који потврђује остварени 

промет по достављеним уговорима и/или цене откупа на месечном нивоу по којима су 

уговори реализовани. 

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ ПРОДАЈУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


