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ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА БР.1 

у вези конкурсне документације за јавну набавку услуга – редовно 

сервисирање и текуће одржавање возила, обликоване у више истоврсних 

посебних целина (партија) од 1  до 3 и то: 

ЈН ОП-ОС 2/2015 
 

 

Предмет: Појашњење у вези јавнe набавкe  услуга – редовно сервисирање 

и текуће одржавање возила, обликоване у више истоврсних посебних целина 

(партија) од 1  до 3 и то: 

 

Путем е - maila 12.02.2015. године примили смо допис, којим 

заинтересовано лице тражи  појашњења у вези Конкурсне документације за  

набавку  услуга – редовно сервисирање и текуће одржавање возила, обликоване 

у више истоврсних посебних целина (партија) од 1  до 3,  и то: 

 

 

Питање: 
 

1. Молим Вас да ми одговорите на питање у вези достављања менице и уз њу 

копије захтева/потврде за регистрацију менице. У конкурсној 

документацији се тражи да копија захтева за регистрацију менице буде 

оверена од своје пословне банке. Из наше пословне банке смо добили 

информацију да се копија захтева за регистрацију менице не оверава 

обзиром да су ти подаци јавно доступни на сајту NBS: www.nbs.rs/ link/ 

принудна наплата/претраживање регистра меница. Да ли ће бити уважена 

наша понуда, ако Вам уз оверену меницу доставимо копију захтева за 

регистрацију менице и нашу изјаву у којој је наведена интернет страница 

на којој су информације јавно доступне? 
 

 
  На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“, бр. 124/12 и 14/15) достављамо појашњење, на постављено питање: 

 

Одговори: 

1. У конкурсној документацији у делу 6) у тачки 12. Наведено је да 

„Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије 

у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења 

регистра меница и овлашћења («Службени гласник РС», бр. 56/2011) а као 

доказ понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију менице 

(са серијским бројем менице, основом издавања - гаранција за квалитетно 

обављен посао), овереног од своје пословне банке», што значи да 

понуђач доставља фотокопију захтева за регистрацију који је пословна 

банка оверила приликом регистације банке. Не доставља се оверена 

фотокопија зхатева за регистрацију. 



  

Такође у делу 5) конкурсне документације је наведено да: “ Наручилац не 

може одбити као неприхватљиву понуду зато што не садржи доказ одређен ЗЈН 

или Конкурсном документацијом, ако је понуђач навео у понуди интернет 

страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.» 

 

 

 

 

Ова информација, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, 

објављује се на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца. 

 

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

Весна Марић, члан 

Милена Јаснић, члан 

Жељко Чанак, члан 

Петар Јеремић, члан 

Ивана Секулић, члан 


