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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА  

„ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ” Београд         

Дел. број: 8740 

Датум:  15.09.2016. 

Београд 

Саве Шумановића 1 

 

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈНМВ 04/16-У 

 
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) за 

јавну набавку мале вредности 04/16-Д – Мобилна телефонија, потенцијални понуђач је дана 

14.09.2016. године упутио захтев за појашњењем конкрусне документације: 

 
ПИТАЊЕ: 

У вези са припремом понуде за набавку услуге МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ за потребе наручиоца 

ПУ Чика Јова Змај  бр. 04/16-У молимо вас за појашњење и одговоре на питања 

1. На колико се децимала заокружују пондери? 

2. На колико се децимала заокружују цене? 

3. Да ли се може понудити цена од 0,00 динара? 

4. Да ли се може понудити цена која је нижа од 1,00 динара? 

5. С обзиром да је Наручилац навео да:“ Уколико је понуђена цена мања од 1,00 динар, за 

обрачун ће се користити цена од 1,00 динара“, што може представљати формулацију у 

којој понуђачи могу нудити и цену нижу од једног динара. У том случају онај Понуђач 

који понуди 0,00 динара и онај који понуди 1,00 динара добиће исти, максимални број 

пондера.  

6. Да ли је у члану 5. Модела Уговора износ од 10% од уговорене вредности без ПДВ-а, као 

што се наводи и у Изјави о давању средства финансијског обезбеђења (Образац 6)?  

7. Да ли је поред достављања менице за добро извршење посла потребно доставити и копију 

захтева за регистрацију менице овереног од банке, као и доказ о упису у Регистар меница и 

овлашћења НБС, како се наводи у Изјави (Образац 6), односно да ли се под доказом о 

упису менице подразумева Потврда са сајта НБС Претраживања регистра меница и 

овлашћења (Извод са сајта НБС)? 

ОДГОВОР:  

1. На две децимале. 

2. На две децимале. 

3. Најнижа понуђена цена може бити 0,01 динар. 

4. Може се понудити нижа цена, најнижа 0,01 динар, али ће се уколико се понуди цена нижа 

од 1,00 динара за обрачун користити цена од 1,00 динар. 

5. Најнижа понуђена цена може бити 0,01 динар и уколико један понуђач понуди цену од 

0,01 динара, а други 1,00 динар добија исти број пондера. 

6. Да. 

7. Потребно је доставити и копију захтева за регистрацију менице оверен од банке. 

С поштовањем, 

Комисија 


