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Заведено под бројем 04-28 од 06.01.2016.године 

 

ПРЕДМЕТ: 06. Одговор на питање у вези ЈНОП 06/2015 

„ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ-по партијама“ 
 

Сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 

број 68/2015), у вези ЈНОП 06/2015 „ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ-по 

партијама“, пристигао је благовремено, Захтев за одговор на питање од стране 

заинтересованог понуђача: 

ПОНУЂАЧ: 

„Поштовани, 

У вези са Јавним позивом за набавку телекомуникационих услуга, за партију 2, молимо 

Вас за следећа појашњења конкурсне документације: 

1. На страни 22, под тачком 11, наведени су детаљи о меници за озбиљност понуде. 

Оно што није јасно, то је износ на који треба да гласи менично овлашћење. 

Наиме, наведено је да меница може поднети на наплату и то у висини од 10% 

процењене вредности партије. Како, међутим, нигде у конкурсној 

документацији нисмо наишли на податак о процењеној вредности партије (ако је 

наш пропуст, молим Вас да уважите наше извињење), молимо Вас да појасните 

на који износ треба да гласи поменуто менично овлашћење.“ 
Завршен навод 

ОДГОВОР : 

 

У складу са  чланом  63, став 2 Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“ број 68/2015), достављамо одговор на питање: 

 

1. На страни 68/69 и 69/69 конкурсне документације се налазе образци 

меничних овлашћења за партију 1 и партију 2 у којима није потребно 

номинално исказати вредност меничног овлашћења. Како по Закону 

о јавним набавкама нисмо у обавези, да све до тренутка отварања 

понуда износимо податак о поцењеној вредности јавне набавке, 

односно партија, тај податак није ни наведен у конкурсној 

документацији. Он ће бити достављен Понуђачима у тренутку 

отварања понуда и биће унет у Записник са отварања понуда- 

завнични документ који прати поступак. 

С обзиром да се не може претпоставити потрошња/количина услуга 

која су предмет јавне набавке и да се у овој фази не може добити 

конкретна понуда за цео уговорни период, једини оквир за менично 

овлашење је процењена вредност јавне набавке, односно партије на 

годишњем нивоу. У случају евентуалног активирања меничног 

овлашћења податак о процењеној вредности јаве набавке/партије ће 

већ бити познат у том тренутку. 

 

          ЈП „Завод за уџбенике“ 

       Комисија за јавне набавке 

 

_____________________________ 


