
 

 

ИЗМЕНА 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

 

Назив наручиоца: Управа за заједничке послове републичких органа  

Адреса наручиоца: Београд, Немањина 22-26 

Интернет страница 

наручиоца: 
www.uzzpro.gov.rs 

Врста наручиоца: Органи државне управе 

Врста поступка јавне 

набавке: 
Јавна набавка мале вредности број 115/2019 

Врста предмета: Радови 

Природа и обим радова и 

основна обележја радова, 

место извршења радова, 

ознака из класификације 

делатности, односно 

назив и ознака из општег 

речника набавке: 

Предмет јавне набавке je извођење радова на 

изради и постављању конструкција тенди, 

репарацији балдахина и набавци сунцобрана за 

резиденцијалне и репрезентативне објекте. 

Назив и ознака из општег речника: 39295100 – 

Сунцобрани, 39522130 – Тенде, 45223200 – Радови 

на конструкцијама.  

Измена конкурсне 

документације: 

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним 

набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015), Наручилац због измене 

средстава финансијског обезбеђења врши измену 

конкурсне документације додавањем стране 20а и 

брисањем тачака 12.2. и 12.4. на страни 21 од 48 

конкурсне документације. Остала нумерација на 

страни 21 од 48 конкурсне докумeнтације остаје 

непромењена.  

Потребно је да понуђачи приликом припреме 

понуде усвоје измене у погледу средстава 

финансијског обезбеђења.   

Измењене и додате стране конкурсне 

документације налази се у прилогу. 

У свему осталом конкурсна документација остаје 

неизмењена. 

Лице за контакт: Мила Сашић, телeфон 011/2658-875 

 



Страна 20a од 48 
 

Управа за заједничке послове републичких органа  

Београд, Немањина 22-26; МН 115/2019 

 

  12.1.1. Меница као средство обезбеђења за достављање банкарске 

гаранције за добро извршење посла 

 Понуђач је дужан да у понуди достави: 

  -Попуњену сопствену меницу као средство обезбеђења за достављање 

банкарске гаранције за добро извршење посла у висини од 10% од вредности понуде, без 

ПДВ-а, потписану и оверену, 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 „Сл. 

гласник РС“ бр. 43/2004, 62/2006, 111/2009 и др. закон 31/2011, 139/2014) и Одлуком НБС о 

ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени 

гласник РС“ бр. 56/2011, 80/2015, 76/2016 и 82/2017); 

  - Менично овлашћење да се меница у висини од 10% од вредности понуде без 

ПДВ-а, без сагласности понуђача може поднети на наплату, уколико понуђач у тренутку 

потписивања уговора не достави банкарску гаранцију за добро извршење посла која је 

прописана конкурсном документацијом;  

 - Потврду о регистрацији менице; 

 - Копију картона депонованих потписа код банке на којој се јасно виде 

депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере не старијим од 30 

дана од дана отварања понуда; 

  Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити 

идентичан са потписом у картону депонованих потписа. У случају промене лица овлашћеног за 

заступање, менично овлашћење остаје на снази.  

 По истеку рока важности менице Наручилац ће предметну меницу вратити, на 

писани захтев понуђача.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: Модел како треба попунити сопствену меницу 

 

 12.1.2. Меница као средство обезбеђења за достављање банкарске 

гаранције за отклањање недостатака у гарантном року 

 Понуђач је дужан да у понуди достави: 

  -Попуњену сопствену меницу као средство обезбеђења за достављање 

банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року у висини од 10% од 

вредности понуде, без ПДВ-а,  потписану и оверену, 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 „Сл. гласник РС“ бр. 43/2004, 62/2006, 111/2009 и др. закон 31/2011, 139/2014) 

и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења 

(„Службени гласник РС“ бр. 56/2011, 80/2015, 76/2016 и 82/2017); 

  - Менично овлашћење да се меница у висини од 10% од вредности понуде без 

ПДВ-а, без сагласности понуђача може поднети на наплату, уколико понуђач у тренутку 

записничке примопредаје предмета уговора не достави банкарску гаранцију за отклањање 

недостатака у гарантном року која је прописана конкурсном документацијом;  

 - Потврду о регистрацији менице; 

 - Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде 

депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере не старијим од 30 

дана од дана отварања понуда; 

  Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити 

идентичан са потписом у картону депонованих потписа. У случају промене лица овлашћеног за 

заступање, менично овлашћење остаје на снази.  

 По истеку рока важности менице Наручилац ће предметну меницу вратити, на 

писани захтев понуђача. 

  



Страна 21 од 48 
 
 

Управа за заједничке послове републичких органа   

Београд, Немањина 22-26; МН 115/2019 

  

 12.3. Оригинал банкарска гаранција за добро извршење посла 
 

 Понуђач коме буде додељен уговор, дужан је да у тренутку  закључења 

уговора, као средство финансијског обезбеђења преда наручиоцу oригинал банкарску 

гаранцију за добро извршење посла и то у висини од 10% од укупне уговорене цене, без 

ПДВ-а која мора трајати најмање 30 дана дуже од истека рока важности уговора.  

 Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и 

платива на први позив, без приговора. 

  

 

 12.5. Оригинал банкарска гаранција за отклањање недостатака у 

гарантном року  
 

  Понуђач којем је додељен уговор је дужан да у тренутку примопредаје 

предмета уговора, као средство финансијског обезбеђења преда наручиоцу оригинал 

банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у висини 10% од 

укупно уговорене цене, без ПДВ-а, која траје 5 дана дуже од гарантног рока. 

  Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и 

платива на први позив, без приговора.  
 
 
 
 

 
 

 13.  Реализација средстaва финансијског обезбеђењa 

 Наручилац може да реализује средствa финансијског обезбеђења 

уколико понуђач не извршава обавезе из предметног поступка као и уговорне обавезе. 

 
 

 14. Заштита података Наручиоца 

 

 Наручилац ће захтевати заштиту поверљивости података које 

понуђачима ставља на располагање, укључујући и њихове подизвођаче.  

 

 Саставни део конкурсне документације је Изјава о чувању поверљивих 

података.  

 Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их 

чува и штити, без обзира на степен те поверљивости. 
 

 

 

 15. Заштита података Понуђача 

 
 

 Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане 

у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве 

понуђач означио речју „ПОВЕРЉИВО“ у понуди. Наручилац ће одбити давање 

информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.  

 

 

 

   
 


