
На основу  члана 63.став 3. Закона о јавним набавкама(“Сл. гласник РС”бр.124/2012”) 
ДОМ ЗДРАВЉА „ЗЕМУН“                                                    

 03 Број: 1656 

Дана,11.06.2014.год. 

Питање везано за конкурсну документацију за Јавну набавку бр. 11/2014 , 
Стоматолошки потрошни материјал 

Питањa понуђача: 

1. Поштовани, 

анализом конкурсне документације за јавну набавку стоматолошког потрошног материјала ЈН бр 
11/2014, установили смо да су нам потребна додатна појашњења. 
У упутству за сачињавање понуде,тачка 3.12. на страни 8 конкурсне документације, навели сте да 
је уз меницу потребно доставити и ОП образац  и картон депоновованих потписа, не старије од два 
месеца од дана отварања понуда. 
Да ли је Наручилац, мислио да картон депонованих потписа не буде старији од два месеца од 
дана отварања понуда или се то односи на ОП образац? 
  
С обзиром, да фотокопија документа, који је оверен у суду да је веран оригиналу, има неограничен 
рок важности, можете ли прихватити нашу  фотокопију ОП обрасца, овереног од стране суда,да је 
веран оригиналу, од дана 31.03.2014. године. 
Неприхватање наше молбе, би проузроковало додатне трошкове приликом припремања понуде, за 
нас као понуђача, што је у директној супротности са чланом 9 ЗоЈН. 
  
 
03 Број: 1656-2 

Дана,11.06.2014.год 

Одговор : 
Поштовани, 
1. Наручилац је у свој конкурсној документацији прецизирао, сагласно члану 77 Закона о 
јавним набавкама, да је потребно да Картон депонованих потписа и ОП образац, за лица 
која су овлашћена за заступање, односно, за које је издат Картон депонованих потписа, не 
буде старији од два месеца од дана отварања понуда. 
 
То значи да се Картон депонованих потписа оверава у банци, код које су депоновани 
потписи за лица која могу да издају средства плаћања и средства финансијског обезбеђења 
и та овера код банке, не проузрокује никакве трошкове. 
 
Када је у питању ОП картон за лица која су наведена у Картону депонованих потписа, 
овера постојећег или издавање новог, се врши у опстини или у суду, а трошак је на нивоу 
таксе за оверу документа, око 600 динара најчесце. неке општине не наплачују оверу овог 
документа. 
 
Дакле, наручилац остаје при захтеву које је наведено у Упутству конкурсне 
документације, а односи се на средство обезбеђења, односно, на меницу и менично писмо 
које потписује лице, овлашћено за оверу менице и меничног писма - овлашћења. 
 
Комисија за јн 11/2014 


