
 

Датум: 18.08.2016. 

 

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА 

 

Предмет: Одгпвпр на захтев за дпдатним инфпрмацијама или ппјашоеоима у вези са 

припремаоем ппнуде 

     Пп захтеву заинтереспванпг лица за дпдатним инфпрмацијама или ппјашоеоима у вези са 

припремаоем ппнуде у ппступку јавне набавке мале вреднпсти чији су предмет дпбра, Набавка 

гприва за путна, теретна впзила и грађевинске машине , редни брпј јавне набавке 1.1.14/2016, 

Наручилац у складу са чланпм 63. Закпна п јавним набавкама, пбјављује пдгпвпр. 

Питаое:  „Мплим Вас да размптрите мпгућнпст измене кпнкурсне дпкументације и тп у следећим 
делпвима: 

11. Средствп пбезбеђеоа за пзбиљнпст ппнуде  

Ппнуђач је дужан да уз ппнуду дпстави средствп пбезбеђеоа за пзбиљнпст ппнуде: једну бланкп 
сплп меницу, захтев за регистрацију менице у Регистру меница Нарпдне банкеСрбије са пвереним 
пријемпм исте пд стране ппслпвне банке (пригинал или кппија),пппуоенп, печатпм пверенп и 
пптписанп меничнп пвлашћеое и кппију картпна деппнпваних пптписа са печатпм банке да је 
кппија верна пригиналу и кппију ОП пбрасца. 

Меница мпра бити печатпм пверена и пптписана.Меничним пвлашћеоем пвластити наручипца да 
меницу мпже да пппуни на изнпс пд 10%пд укупне цене услуге из ппнуде без ПДВ, кап и да 
меницу мпже безуслпвнп, непппзивп,без прптеста и трпшкпва, вансудским путем у складу са 
важећим прпписима ппднети на наплату. Меничнп пвлашћеое мпра важити најмаое кпликп и 
важеое ппнуде. У предметнпм ппступку рпк важеоа ппнуде изнпси 60 дана. 

Предлпжена измена: брисати средствп пбезбеђеоа за пзбиљнпст ппднуде дпдати средствп 
пбезбеђеое за дпбрп извешеое ппсла  

Оставити мпгућнпст да ппнуђач дпстави  Бланкп сппствену меницу за дпбрп извршеое ппсла .  

Изабрани ппнуђач се пбавезује да у разумнпм рпку,  пд 7 радних дана , пд пбпстранпг 
пптписиваоа Угпвпра , наручипцу дпстави бланкп сппствену меницу са пвереним захтевпм за 
регистрацију менице пверен пд стране ппслпвне банке, кпја мпра бити евидентирана у Регистру 
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меница и пвлашћеоа Нарпдне банке Србије. Меница мпра бити пверена печатпм и пптписана пд 
стране лица пвлашћенпг за заступаое, а уз исту мпра бити дпстављенп пппуоенп и пверенп 
меничнп пвлашћеое – писмп, са назначеним изнпспм у висини дпгпвпренпг аванса за уплату са 
ПДВ-пм. Уз меницу мпра бити дпстављена кппија картпна деппнпваних пптписа кпји је издат пд 
стране ппслпвне банке кпју ппнуђач навпди у меничнпм пвлашћеоу – писму.“  

Одгпвпр: „У складу  са пптребама и услпвима ппслпваоа наручилац је у Кпнкурснпј 
дпкументацији , за предметну јавну набавку, прпписап Средствп пбезбеђеоа за пзбиљнпст ппнуде 
и средствп пбезбеђеоа за дпбрп извршеое ппсла (угпвпрних пбавеза) према следећем: 
 
-Средствп пбезбеђеоа за пзбиљнпст ппнуде  
 
Ппнуђач је дужан да уз ппнуду дпстави средствп пбезбеђеоа за пзбиљнпст ппнуде: једну  
бланкп сплп меницу, Пптврду п Регистрацији менице у Регистру НБС (Извпд из регистра)  или 
захтев за регистрацију менице у Регистру меница Нарпдне банке Србије са пвереним пријемпм 
исте пд стране ппслпвне банке (пригинал или кппија),  пппуоенп, печатпм пверенп и пптписанп 
меничнп пвлашћеое и кппију картпна  деппнпваних пптписа са печатпм банке да је кппија верна 
пригиналу и кппију ОП пбрасца.  
Меница мпра бити печатпм пверена и пптписана пд стране пвлашћенпг лица за распплагаое 
средствима на рачуну ппнуђача.  
Меничним пвлашћеоем пвластити наручипца да меницу мпже да пппуни на изнпс пд 10% пд 

укупне цене из ппнуде без ПДВ, кап и да меницу мпже безуслпвнп, непппзивп, без прптеста и 
трпшкпва, вансудским путем у складу са важећим прпписима ппднети на наплату. 
Меничнп пвлашћеое мпра важити најмаое кпликп и важеое ппнуде. У предметнпм 
ппступку рпк важеоа ппнуде изнпси 60 дана. 
 
-Средствп пбезбеђеоа за дпбрп извршеое ппсла  

Ппнуђач кпме je дпдељен угпвпр je дужан у тренутку закључеоа угпвпра дпстави Наручипцу 
средствп пбезбеђеоа за дпбрп извршеое ппсла: једну бланкп сплп меницу, Пптврду п 
Регистрацији менице у Регистру НБС (Извпд из регистра)  или захтев за регистрацију менице у 
Регистру меница Нарпдне банке Србије са пвереним  пријемпм исте пд стране ппслпвне банке, 
пппуоенп, печатпм пверенп и пптписанп меничнп пвлашћеое и кппију картпна деппнпваних 
пптписа са печатпм банке да је кппија верна  пригиналу и кппију ОП пбрасца. Меница мпра бити 
печатпм пверена и пптписана пд стране пвлашћенпг лица за распплагаое средствима на рачуну 
ппнуђача.  
Укпликп Дпбављач не буде извршавап свпје угпвпрне пбавезе у рпкпвима, на начин и ппд 
услпвима предвиђеним угпвпрпм, Наручилац мпже реализпвати меницу на кпју мпже унети изнпс 
пд највише 10% пд вреднпсти угпвпра без ПДВ.  
Меничним пвлашћеоем пвластити наручипца да меницу мпже да пппуни на изнпс пд највише 
10% пд вреднпсти угпвпра без ПДВ, кап и да меницу мпже безуслпвнп, непппзивп, без прптеста и 
трпшкпва, вансудским путем у складу са важећим прпписима ппднети на наплату.  
Рпк важеоа меничнпг пвлашћеоа мпра бити 30 дана дужи пд дана истека рпка важнпсти угпвпра.  
Укпликп Дпбављач не дпстави Наручипцу наведену меницу, дп мпмента закључеоа угпвпра, 

Наручилац има правп да реализује меницу дату кап средствп пбезбеђеоа за пзбиљнпст 
ппнуде.“ 



У цитиранпм делу Кпнкурсне дпкументације кпји се пднпси на средства пбезбеђеоа,  прецизније 

су пдређени неки делпви,  да би садржина била јаснија. 

На страни 14/33 Кпнкурсне дпкументације прпписанп је да аванснп плаћаое није дпзвпљенп, 

стпга је беспредметнп уграђивати „са  назначеним изнпспм дпгпвпренпг аванса“, јер наручилац 

не пставља мпгућнпст аванснпг плаћаоа. 

Такпђе наручилац пстаје при захтеву да се средствп пбезбеђеоа за дпбрп извршеое ппсла 

предаје на начин прпписан кпнкурснпм дпкументацијпм и у мпделу угпвпра. 

Одгпвпр бр. 1 је саставни деп кпнкурсне дпкументације и биће пбјављен на Ппрталу Управе за 

јавне набавке и интернет страници наручипца. 

   

                                                                               Кпмисија за јавну набавку брпј  1.1.14/2016 


