
 

 
 

     Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНA К И К И Н Д А 
Комисија за јавну набавку 
Број: V-404-1/2015-56 
Дана: 26.08.2015. године 
        К и к и н д а 
 

 На основу члана 63. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012 и 
14/2015) Комисија за јавну набавку израда пројектне документације за гранични прелаз 
Наково врши 
 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

           У делу конкурсне документације, за јавну набавку израда пројектне документације за 
гранични прелаз Наково бр. ЈН 56/2015,  
 
У делу, 
 
  V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА: 
 
На страни 21 
 
Понуђач је у обавези су да уз понуду достави у корист Наручиоца: 

- Меницу за озбиљност понуде са назначеним номиналним износом од 2% од вредности уговора без 

ПДВ, важности до истека опције понуде чији рок не може бити краћи од 60 дана од дана отварања 

понуда, оверену, потписану од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са 

чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ” бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени 

гласник РС” бр. 43/2004, 62/2006 и 31/2011) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину 

вођења Регистра меница и овлашћења („Службени 

гласник РС” број 56/2011), у случају да: 

- понуђач измени или опозове понуду за време трајања важности понуде, без сагласности наручиоца; 

- понуђач, после доношења одлуке о додели уговора и пријема потписаног уговора од стране 

наручиоца, не потпише уговор у року од 5 дана, или одбије да потпише уговор; 

- понуђач није доставио тражено средство обезбеђења за добро извршење уговорне обавезе ако се 

налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. 

Закона,  

Понуђач је обавезан да уз меницу достави: 

- менично овлашћење да се меницa у износу од 5% од вредности уговора без ПДВ, без сагласности 

понуђача може поднети на наплату у наведеним случајевима; 

- потврду о регистрацији менице; 

- копију картона депонованих потписа код банке на којем се јасно виде депоновани потпис и печат 

понуђача, оверен печатом банке са датумом овере (овера не старија од 30 дана, од дана закључења 

уговора). 

Уколико то не учини, Наручилац ће одбити понуду као неприхватљиву. 

 
Мења се и гласи: 
 
Понуђач је у обавези су да уз понуду достави у корист Наручиоца: 

- Меницу за озбиљност понуде са назначеним номиналним износом од 5% од вредности уговора без 

ПДВ, важности до истека опције понуде чији рок не може бити краћи од 60 дана од дана отварања 

понуда, оверену, потписану од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са 



чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ” бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени 

гласник РС” бр. 43/2004, 62/2006 и 31/2011) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину 

вођења Регистра меница и овлашћења („Службени 

гласник РС” број 56/2011), у случају да: 

- понуђач измени или опозове понуду за време трајања важности понуде, без сагласности наручиоца; 

- понуђач, после доношења одлуке о додели уговора и пријема потписаног уговора од стране 

наручиоца, не потпише уговор у року од 5 дана, или одбије да потпише уговор; 

- понуђач није доставио тражено средство обезбеђења за добро извршење уговорне обавезе ако се 

налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. 

Закона,  

Понуђач је обавезан да уз меницу достави: 

- менично овлашћење да се меницa у износу од 5% од вредности уговора без ПДВ, без сагласности 

понуђача може поднети на наплату у наведеним случајевима; 

- потврду о регистрацији менице; 

- копију картона депонованих потписа код банке на којем се јасно виде депоновани потпис и печат 

понуђача, оверен печатом банке са датумом овере (овера не старија од 30 дана, од дана закључења 

уговора). 

Уколико то не учини, Наручилац ће одбити понуду као неприхватљиву. 

 
 

                                    ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
                          Саша Танацков с.р. 


