
ПРЕДМЕТ: Измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку 

            електричне енергије, број ЈН 01/2014 

 

 

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр. 124/12), 

Комисија за јавну набавку електричне енергије сачинила је следеће измене: 

 

          I - У конкурсној документацији за јавну набавку електричне енергије, број ЈН 

01/2014  на страни  7. код дела  “ V Услови за учешће у поступку јавне набавке “ код 

тачке 1.2. брише се став 2),  а став 1) који гласи: 

“ 1) Понуђач мора бити активан учесник на тржишту електричне енергије, односно да 

је 

у било ком периоду из претходне две године до дана објављивања позива за 

подношење понуда на Порталу, обавио минимално једну трансакцију, што се доказује 

Потврдом (уверењем)  Оператора дистрибутивног система о броју трансакција.” 

 

мења се и гласи: 

 

" 1) Понуђач мора бити активан учесник на тржишту електричне енергије." 

 

          II- Такође у конкурсној документацији код тачке  “ 2. Упутство како се доказује 

испуњеност услова “ у ставу 2. тачка 2) брише се,  а тачка 1) која гласи: 

“Потврда (уверење) Оператора преносног система да је понуђач активан учесник на 

тржишту електричне енергије, односно број извршених трансакција у периоду из 

претходне две године до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу 

јавних набавки, а 

минимално једну трансакцију.” 

 

мења се и гласи: 

 

“Потврда (уверење) Оператора преносног система да је понуђач активан учесник на 

тржишту електричне енергије.” 

 

 III- Такође  у конкурсној документацији  страни 16. код дела “VI Упутство 

понуђачима како да сачине понуду” тачка “11. Подаци о врсти, садржини, начину 

подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавезе понуђача” 

 

се мења и гласи: 

 

"Приликом закључења уговора изабрани понуђач је дужан да у корист наручиоца 

који је покренуо јавну набавку достави регистроване менице као средство обезбеђења 

и то: 

 • Једну регистровану, потписану и оверену сопствену бланко соло меницу за 

добро извршење посла 

 •Менично – овлашћење за добро извршење посла са клаузулом «без 

протеста»,на 

износ од 10% од вредности уговора, са роком важења 10 дана дужим од коначног 

извршења уговора. 

 •Копију захтева за регистрацију менице оверене од стране пословне банке 

 •Копију картона депонованих потписа 

 Меница као инструмент обезбеђења за добро извршење посла може се 



активирати - 

уновчити нарочито у следећим ситуацијама ако понуђач : 

- не испоштује одредбе уговора; 

- не изврши услугу предметне јавне набавке у уговореном року 

- не испоручи она добра која су тражена у погледу дате спецификације и 

траженог квалитета. 

- повери део посла подизвођачу којег није навео у понуди. 

 За случај да се продуже рокови за извршење услуге и извршење обавеза 

продужавају се и рокови важења средстава финансијског обезбеђења. 

 Меница мора бити регистрована у јединствени регистар меница и меничних 

овлашћења која води НБС и Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења 

регистра меница и меничних овлашћења НБС. 

 Захтев за регистрацију менице дужник подноси својој пословној банци, а банка 

га оверава и даље прослеђује НБС, која на својој интернет страници објављује 

регистровану меницу. 

 Меница и менично овлашћење треба да буду оверена печатом и потписани од 

стране лица овлашћеног за располагање финансијским средствима наведеног у 

приложеном депо картону. 

 Картон депонованих потписа лица овлашћеног за располагање финансијским 

средствима, који се прилаже мора бити издат од пословне банке коју понуђач наводи у 

меничном овлашћењу. 

 Сви инструменти финансијског обезбеђења морају бити неопозиви, безусловни, 

и плативи на први позив и без права на приговор, не могу да садрже додатне услове за 

исплату, краће рокове као и мањи износ од оног што одреди наручилац или промењену 

месну надлежност за решавање спорова која је утврђена у самом уговору. Све евентулне 

спорове укључујући и спорове везане за средства финансијског обезбеђења решаваће 

надлежни суд у Зрењанину. 

 Уколико изабрани понуђач приликом закључења уговора не достави меницу, 

менично овлашћење, копију захтева за регистрацију менице оверених од стране 

пословне банке као и копију картона депонованих потписа како је то захтевано 

конкурсном документацијом сматраће се да уговор није ни закључен, а наручилац може 

уговор закључити са првим следећим понуђачем према условима из конкурсне 

документације.” 

 

 IV- У конкурсној документацији на страни 29. код дела  “VIII Модел уговора” ,      

члан 11. Уговора 

 

се мења и гласи: 

 

"Приликом закључења уговора изабрани понуђач је дужан да у корист наручиоца 

који је покренуо јавну набавку достави регистроване менице као средство обезбеђења 

и то: 

 • Једну регистровану, потписану и оверену сопствену бланко соло меницу за 

добро извршење посла 

 •Менично – овлашћење за добро извршење посла са клаузулом «без 

протеста»,на 

износ од 10% од вредности уговора, са роком важења 10 дана дужим од коначног 

извршења уговора. 

 •Копију захтева за регистрацију менице оверене од стране пословне банке 

 •Копију картона депонованих потписа 

 Меница као инструмент обезбеђења за добро извршење посла може се 



активирати - 

уновчити нарочито у следећим ситуацијама ако понуђач : 

- не испоштује одредбе уговора; 

- не изврши услугу предметне јавне набавке у уговореном року 

- не испоручи она добра која су тражена у погледу дате спецификације и 

траженог квалитета. 

- повери део посла подизвођачу којег није навео у понуди. 

 За случај да се продуже рокови за извршење услуге и извршење обавеза 

продужавају се и рокови важења средстава финансијског обезбеђења. 

 Меница мора бити регистрована у јединствени регистар меница и меничних 

овлашћења која води НБС и Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења 

регистра меница и меничних овлашћења НБС. 

 Захтев за регистрацију менице дужник подноси својој пословној банци, а банка 

га оверава и даље прослеђује НБС, која на својој интернет страници објављује 

регистровану меницу. 

 Меница и менично овлашћење треба да буду оверена печатом и потписани од 

стране лица овлашћеног за располагање финансијским средствима наведеног у 

приложеном депо картону. 

 Картон депонованих потписа лица овлашћеног за располагање финансијским 

средствима, који се прилаже мора бити издат од пословне банке коју понуђач наводи у 

меничном овлашћењу. 

 Сви инструменти финансијског обезбеђења морају бити неопозиви, безусловни, 

и плативи на први позив и без права на приговор, не могу да садрже додатне услове за 

исплату, краће рокове као и мањи износ од оног што одреди наручилац или промењену 

месну надлежност за решавање спорова која је утврђена у самом уговору. Све евентулне 

спорове укључујући и спорове везане за средства финансијског обезбеђења решаваће 

надлежни суд у Зрењанину. 

 Уколико изабрани понуђач приликом закључења уговора не достави меницу, 

менично овлашћење, копију захтева за регистрацију менице оверених од стране 

пословне банке као и копију картона депонованих потписа како је то захтевано 

конкурсном документацијом сматраће се да уговор није ни закључен, а наручилац може 

уговор закључити са првим следећим понуђачем према условима из конкурсне 

документације.” 

 

 V- У конкурсној документацији на страни 35 у делу  “XIII Образац  банкарске 

гаранције за озбиљност понуде”  

 

се мења и гласи: 

 

“ XIII  МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ  за добро извршење посла 

ДУЖНИК –Издавалац менице 

Назив:_____________________________________________________ 

Седиште/ Адреса:___________________________________________ 

Матични број:_____________________ ПИБ:____________________ 

Текући рачун:______________________________________________ 

Пословна банка:____________________________________________ 

 

ИЗДАЈЕ: МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ за корисника сопствене менице, 

 

КОРИСНИК (Поверилац) 

 јавна установа “Спортски објекти”, 23000 Зрењанин, Карађорђев трг бб 



Матични број 08924082 

ПИБ: 106924376 

Текући рачун 840-1035664-46 

 

 Дужник – издавалац менице предаје Вам, 1 (једну) бланко, потписану и оверену 

сопствену меницу, серије број ______________________ као гаранцију за добро извршење 

посла. 

 Бланко соло меница је издата на износ од _____________________________динара 

(10% од вредности уговора), за јавну набавку мале вредности, набавка електричне 

енергије број ЈН 01/2014. 

 Рок важења ове менице је 10 дана дужи од коначног извршења уговора. 

 Овлашћујемо Корисника као Повериоца, да попуни меницу за наплату и да у 

своју 

корист безусловно и неопозиво,«Без протеста» и трошкова, вансудски, може извршити 

наплату са свих рачуна Дужника. 

 Овлашћујемо банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет 

свих 

наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да 

на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у 

наплати са рачуна. 

 Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог 

овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за 

наплату. 

 Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и 

располагање средствима на текућем рачуну дужника, статусних промена, оснивања 

нових 

правних субјеката од стране Дужника. 

 Меница као инструмент обезбеђења за добро извршење посла може се 

активирати -- 

уновчити нарочито у следећим ситуацијама, ако понуђач: 

- не испоштује одредбе уговора; 

- не испоручи добра која су тражена у погледу дате спецификације и траженог 

квалитета. 

- повери део посла подизвођачу којег није навео у понуди. 

 Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање 

_________________________________ (име и презиме) и чији се потпис налази у картону 

депонованих потписа код наведене банке. 

 На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице. 

 Ово овлашћење сачињено је у 2 (два ) истоветна примерка, од којих 1 (један) за 

дужника, а 1 (један) за Повериоца. 

Датум:_______________________ 

Место издавања овлашћења:____________________________ 

 

 

 

     М.П.         Издавалац менице-дужник 

             

        ______________________________ 

        Потпис и печат овлашћеног лицa 

 

 



Напомена: 

Уколико понуду подноси понуђач самостално, менично овлашћење потписује и 

оверава овлашћено лице понуђача 

Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем менично овлашћење 

потписује и оверава овлашћено лице понуђача 

Уколико понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) менично 

овлашћење потписује и оверава члан групе који је носилац посла односно његово 

овлашћено лице 

Напомена: 

Доставља га само изабрани понуђач приликом закључења уговора 

 

 

 

 VI  Истовремено у Позиву за подношење понуда и Конкурсној документацији  

датум и време за достављање и отварање понуда  

 

се мењају и гласе: 

 

Рок за подношење понуда помера се са 18.02.2014. године  до 10,00 часова , на  

21.02.2014. године  до 13,00 часова, а рок отварања понуда  помера се  са 18.02.2014. 

године у 10,30 часова  на 21.02.2014. године  у 13,30 часова. 

 

 Ове измене Конкурсне документације чине саставни део Конкурсне 

документације. 


