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ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

БР. 01-1/2013, ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА 

П + 3 + Пк ЗА МЛАДЕ НАСТАВНЕ И НАУЧНЕ РАДНИКЕ И УМЕТНИКЕ 

 

У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама, наручилац ФОНДУНС 

Нови Сад, Фондација за решавање стамбених потреба младих наставних и научних 

радника и уметника –Универзитет у Новом Саду, на захтев заинтересованог лица, даје 

следеће одговоре: 

 

ПИТАЊЕ 1.  

 Молимо Вас да нам појасните како се попуњава VII Образац понуде (стр. 45-

48/119), обзиром да сте на обрасцу тачка 4, Подаци о учеснику у заједничкој понуди – стр. 

47, као напомену навели да се наведени образац достави за сваког понуђача који је учесник 

у заједничкој понуди. 

 Да ли је тачка 4 – Подаци о учеснику у заједничкој понуди – стр. 47, саставни део 

Обрасца понуде или самостални образац? 

 Да ли је на том обрасцу, односно страни 47, довољно навести све чланове (има 

простора за 3 члана групе) или сваки члан групе доставља свој образац, односно стр. 47? 

 

ОДГОВОР: Тачка 4 табела „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ из поглавља 

VII чини  саставни део понуде уколико наступа група понуђача.  Уколико има већи 

број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели „Подаци о 

учеснику у заједничкој понуди“, потребно је да се наведени образац копира у 

довољном броју примерака, односно онолико примерака колико ће бити довољно да 

се могу унети подаци за по три учесника на једном обрасцу (јер је три места 

предвиђено). 

 

ПИТАЊЕ 2. 

 На страни 38/119 тачка 3. код банкарске гаранције за отклањање грешака у 

гарантном року наводите да је потребно да је рок важности ове гаранције 5 дана дужи од 

гарантног рока, док у моделу уговора за исту гаранцију наводите да је потребно да рок 

важности буде 30 дана дуже од гарантног рока. 

 Молимо Вас да нам појасните који рок да ставимо у писмо о намери о издавању 

банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року? 

 

ОДГОВОР: Рок важења банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном 

року  мора бити 30 дана дужи од гарантног рока.  
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ПИТАЊЕ 3. 

 Да ли је довољно да се достави један образац Изјаве о независној понуди и један 

образац Изјаве о поштовању обавеза из члана 75 став 2 Закона, које ће потписати сваки 

члан групе? 

 

ОДГОВОР: Довољно је доставити по један образац наведених изјава које је потписао 

и оверио сваки члан групе. 

 

ПИТАЊЕ 4. 

Уколико су Наручилац и Извођач исто лице, те у том случају не можемо доставити уговор 

(јер не можемо закључити уговор сами са собом) да ли је довољно доставити, поред 

потврде, грађевинску и употребну дозволу које доказују период извођења и ко је био 

извођач радова? 

 

ОДГОВОР: Довољно је поред потврде доставити грађевинску и употребну дозволу, 

јер се из тих дозвола може видети ко је био извођач радова, односно ко је инвеститор 

(Наручилац). 

 

ПИТАЊЕ 5. 

Које обрасце је потребно потписати од стране сваког члана групе? 

 

ОДГОВОР: Група понуђача у оквиру споразума (који мора бити саставни део понуде)  

мора да одреди који ће члан групе заступати групу понуђача. Овлашћено лице 

овлашћеног члана групе понуђача потписује и оверава све обрасце, осим образаца 

„Изјава о независној понуди“ и „Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2. 

Закона“ који морају бити потписани од стране овлашћеног лица сваког понуђача из 

групе понуђача и оверена печатом.  

                                                         

 

                 

    Комисија за јавну набавку 
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