
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ 
                     

Измена конкурсне документације 

 
 Конкурсна документација за ЈНМВ 01/2017 – Набавка горива за потребе 
рада Резерват Увац д.о.о., мења се у делу: 
 

 VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
15. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 
 
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне 
набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за 
предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико 
таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора 
преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са 
клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро 
извршење посла издаје се у висини од 15%, од укупне вредности уговора без ПДВ-
а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно 
извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење 
уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да 
се продужи.  
 
 
Наведена тачка 15. се брише у потпуности, укључујући и наслов, и на њено место 
долази нова тачка 15, са насловом и садржином који сада гласе: 
 
 
15. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 
Изабрани понуђач је дужан да достави: 
 
Изабрани понуђач се обавезује да приликом потписивања уговора, преда 
наручиоцу једну од стране лица овлашћеног за заступање, потписану и оверену 
бланко, соло меницу. Меница мора бити регистрована у складу са чланом 47а 
Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“, бр.3/2002, 5/2003, и „Службени 
гласник РС“, бр.43/2004, 62/2006, 31/2011) и Одлуком НБС о ближим условима, 
садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник 
РС“, бр.56/2011), са роком важења који је најмање 30 дана дужи од истека рока 
важења уговора. 
 
Изабрани понуђач ће бити у обавези да достави менично овлашћење да се 
меница у износу од 10% од укупне вредности уговора (финансијски оквир набавке 



– 2.000.000,оо динара), без сагласности понуђача може поднети на наплату, у року 
који траје 30 дана дуже од истека рока важности уговора, у случају неизвршења 
уговорних обавеза по закљученом уговору. 
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 
дејство достављене менице као средства гаранције за добро извршење посла 
мора да се продужи. Наручилац ће реализовати средство обезбеђења набавке за 
добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне 
обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 
 
Изабрани понуђач ће бити у обавези да достави копију картона депонованих 
потписа код банке на коме се јасно виде депоновани потпис и печат понуђача. 
Потпис овлашћеног лица на меницама и меничном овлашћењу мора бити 
идентичан са потписом на картону депонованих потписа. У случају промене лица 
овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази. 
 
По завршеном послу наручилац ће предметну меницу вратити, на писани захтев 
понуђача. 


