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Град Сомбор као Наручилац спроводи поступак јавне набавке  добара – 404-175/2018-VIII  
Услуге мобилне телефоније за коју је Позив за подношење понуда објављен на Порталу 
јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 07.09.2018. године.  
Заинтересованa лицa су дана 10.09.2018. године, електронским путем упутили Захтев 
Наручиоцу, за  додатне информације и појашњење у вези са припремањем понуде и у том 
смислу поставили  питањe.  
 
У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
бр.124/12, 14/15 и 68/15), достављамо следећи одговор: 
 
 
ПИТАЊЕ бр. 1:  

Molimo Naručioca za pojašnjenje zašto se zahteva da se uz ponudu dostavi obrazac 
meničnog ovlašćenja za ozbiljnost ponude, kada u konkursnoj dokumentaciji nije definisano 
izdavanje menice po tom osnovu. 
       

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ бр.1. 
          Наручилац у конкурсној документацији, за предметну јавну набавку, на 
странамс  28 и 29  наводи који се  обрасци и документација достављају у понуди, а на 
страни 31 и 32 наводи да изабрани понуђач доставља регистровану меницу и менично 
овлашћење. Оно што је можда збунило потенцијалног понуђача је попис образаца које 
садржи конкурсна документација на страни 11. Наслов и поднаслов тог дела 
конкурсне документације је дала Управа за јавне набавке у свом моделу и оно носи 
наслов обрасци које садржи понуда, али су ту мисли обрасци које садржи конкурсна 
документација. Образац меничног овлашћења је саставни део образаца које садржи 
конкурсна документација, али се оно доставља од стране изабраног понуђача са 
регистрованом  меницом за озбиљност понуде, а како је већ и наведено на странама 
31 и 32 конкурсне документације. 
        Као одговор на постављено питање наводимо да се уз понуду не доставља 
менично овлашћење, већ само они обрасци и документација наведени на страни 28 и 
29 где се наводи шта понуда мора да садржи. 
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