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ПИТАЊА И ОДГОВОРИ БРОЈ 4  

за јавну набавку материјала за одржавање ел. инсталација и расвете 

 у отвореном поступку, по партијама,  

са предлогом за закључење оквирног споразума 

јавна набавка број 25/2018 

 
 

Чланом 63. став 2 Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/2015 и 

68/2015) је дефинисано да заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од 

наручиоца додатне инфромације или појашњења у вези са припремањем понуде најкасније пет 

(5) дана пре истека рока за подношење понуде. 

Заинтересовано лице је тражило појашњење у вези са припремањем понуде дана 06.08.2018. 

године у 14:56 часова, односно четири (4) дана пре истека рока за подношење понуда, обзиром 

да је рок за подношење понуда 10.08.2018. године. 

Наручилац је, иако није у обавези, одговорио на постављено питање. 

 
ПИТАЊЕ БР. 1: Поштовани, спремам конкурсну документацију за јавну набавку број 25/2018 

– јавна набавка материјала за одржавање ел. инсталација и расвете. 

На Порталу јавних набавки и на вашем сајту, где се преузима документација и обрасци који су 

обавезни, недостаје Образац бр. 6. Има образац бр. 1, бр. 2, бр.3, бр. 4, Образац бр. 5, па затим 

Образац 6а и даље Образац бр. 7 и 7а. Да ли је у питању неки пропуст или о чему се ради? 

Молим вас за брз оговор. 

 

ОДГОВОР БР. 1: Наручилац је у конкурсној докуменацији, за јавну набавку материјала за 

одржавање ел. инсталација и расвете у отвореном поступку, по партијама, са предлогом за 

закључење оквирног споразума, јавна набавка број 25/2018, на јасан и недвосмислен начин, 

навео сву документацију и обрасце, неопходне за сачињавање исправне понуде, тако да у 

конкурсној документацији не недостаје нити један образац, а Образац 6а представља модел 

банкарске гаранције за озбиљност понуде. 

  

 

 

 

Комисија за јавну набавку 


