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                        ЈАВНА ПРОДАЈА  РАСХОДОВАНИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА                  

                                       - ЖЕЛЕЗНИЧКИХ ВОЗИЛА 1/2019 П- 
 

Потенцијални  подносиоц пријаве  поднео је  захтев за  додатним информацијама  јавне 

продаје  расходованих основних средатава-теретних кола и кола за посебне железничке 

намене , и у целости  их наводимо: 

 

Poštovani,   

  

Zamolila bih da mi date odgovore na sledeća pitanja u vezi sa potrebnom dokumentacijom  radi 

učestvovanja na javnoj prodaji rashodovanih osnovnih sredstava zakazanoj za 09.04.2018. god 

 

1.Da li je rok od 90 dana  dovoljan da se naznači u obavezujećem pismu o namerama koje  izdaje 

banka? Banci je potrebno dostaviti  Prilog br.5 na osnovu koga oni i izdaju pismo o namerama? 

 

2. Kada je potrebno dostaviti Garanciju za dobro izvršenje posla? 

 Da li je potrebno da popunimo i overimo prilog br.6  ( i priložimo sa ostalom konkursnom 

dokumentacijom bez overe od strane banke) a garancija se radi naknadno  samo ukoliko 

postanemo najbolji ponuđač sa kojim se zaključuje Ugovor. 

Potrebno mi je pojašnjenje u vezi garancije za dobro izvršenje posla. 

 

3. Da li je dovoljno overiti kod notara Rešenje da smo upisani u jedinstveni registar ponuđača ili 

je potrebno pored Rešenja da vam  dostavimo na memorandumu  link na sajtu APR-a gde možete 

proveriti podatke? 

 

4. Da li je potrebno pored Izjave da smo tehničko tehnološki opremljeni, dostavimo i  Izjavu 

našeg glavnog kupca koliko smo im robe prodali u prethodnoj godini?  Ako Vam je potreban taj 

podatak najvalidniji je GIO 6 obrazac  Agencije za zaštitu životne sredine u kome se vidi koliko 

smo robe kupili i prodali u prethodnoj godini ( u našem konkretnom slučaju to je oko 9000 t 

prodate robe). 

 

5. Da li samostalni ponuđači treba da prilože obrazac 7  ili se odnosi samo na ponuđače koji 

podnose zajedničku ponud 



ОДГОВОРИ: 

 

 Број 1: Да, довољно. Писмо о намерама може бити издато на  обрасцу –бр 5. или на 

обрасцу - меморандуму банке. 

 

 

Број 2: Гаранција за добро извршење посла  се доставља приликом потписиавња  уговора 

или у року од 8 дана по потписивању истог. 

 

 Број 3: Како то пише у конкурсној документацији  поглављу број 3. тачка 3.2.на позицији  

 бр. 2:Доказ: оригинал решења дозволе или приложена оверена копија од стране јавног 

бележника, горе поменуте важеће дозволе у форми решења –оверена копија  односно   

датум овере  да није старији  од   30 дана  од дана објављивања огласа предметне продаје. 

 

 Број 4:  Како то пише у конкурсној документацији , довољно је само Изјава о неопходном  

пословном капацитету. 

 

 Број 5:  У складу са конкурсном документацијом , само понуђачи који подносе заједничку 

понуду. 
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                                                ПРИКУПЉАЊЕМ ЗАТВОРЕНИХ ПОНУДА-1/2019 


