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ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 1 

 
 

У конкурсној документацији поступка јавне набавке мале вредности добара-рачунарске 
опреме, број набавке 1/2014 године од 17.03.2014. године, Наручилац врши следеће 
измене: 

1. У одељку III. ''Услови за учешће у поступку јавне набавке'' , тачка III.2. Додатни 
услов утврђен на основу члана 76. мења се тако да сада гласи: 

 

6. Додатни услов за учешће у поступку јавне набавке (чл. 76. ст. 2. Закона о јавним 
набавка):  

 да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом -  да је 
понуђач  у 2010, 2011. и 2012. години остварио приход  од продаје добара најмање 
у износу понуђене цене. 

 

2. У одељку IV. Упутство за доказивање испуњености услова, део Доказивање 
додатних услова, мења се тачка 6. тако да сада гласи: 

 ''6.  Услов III.2. тачка 6. – Финансијски капацитет, доказује се достављањем 
Биланса стања и биланса успеха за 2010, 2011, 2012. годину или Извештаја о бонитету 
НБС, Одељење за регистре или Извештаја о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН издатог 
од стране Агенције за привредне регистре који садржи сажети биланс стања и успеха за 
2010, 2011, 2012. годину.  

Напомена:  
 Овај доказ доставља само понуђач, односно група понуђача испуњава заједно-

кумулативно, док подизвођач не може допуњавати овај услов за понуђача.'' 

 

3. У одељку  V. Упутство понуђачима како да сачине понуду, тачка 2.15. Средства 
финансијског обезбеђења мења се тако да сада гласи: 

 
'' 2.15. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 
Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима односно 
група понуђача је у обавези да уз понуду достави потписан и оверен образац изјаве 
у којој ће потврдити намеру: 

1. да ће након закључења уговора доставити наручиоцу бланко сопствену 
меницу и менично овлашћење за повраћај исплаћеног аванса, на износ 



уплаћеног аванса, у корист наручиоца, која треба да буде са клаузулом „ без 
протеста”, роком доспећа „ по виђењу” и роком важења 15 (петнаест) дана дужим 
од уговореног рока испоруке добара-опреме, с тим да евентуални продужетак рока 
за испоруку добара-опреме има за последицу и продужење рока важења менице и 
меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за испоруку 
добара-опреме; 

2. да ће након закључења уговора доставити наручиоцу бланко сопствену 
меницу и менично овлашћење за добро извршење посла у износу од 10 % од 
укупне вредности уговора без ПДВ-а, у корист Наручиоца, која треба да буде са 
клаузулом „ без протеста” , роком доспећа „ по виђењу” и роком  важења 60 
(шездесет) дана  дужим од уговореног рока за испоруку добара-опреме с тим да 
евентуални продужетак рока за испоруку добара-опреме има за последицу и 
продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће 
бити продужен и рок за испоруку добара-опреме; 

3. да ће на дан примопредаје испоручених добара-опреме наручиоцу предати 
бланко сопствену меницу и менично овлашћења за отклањање грешака у 
гарантном року, у износу од 5 % од укупне вредности уговора без ПДВ-а, у 
корист Наручиоца, која треба да буде са клаузулом „ без протеста” , роком доспећа 
„ по виђењу” и роком важења 5 (пет) дана дужим од уговореног гарантног рока. 

Напомена:  Изјава о средстава финансијског обезбеђења је саставни део Обрасца 
број 2 - Изјава понуђача  о поштовању обавеза из чл. 75.  ст. 2. Закона о јавним 
набавкама и достављању средстава финансијског обезбеђења дефинисаних 
конкурсном документацијом.'' 
 

 3. У Обрасцу број 16. Уговор о јавној набавци добара-рачунарске опреме, члан 12. 
мења се тако да  сада гласи: 

        '' Осигурање и финансијско обезбеђење 

Члан 12. 

Извођач је дужан да Наручиоцу након закључења Уговора преда бланко сопствене 
менице и менична овлашћења за повраћај авансног плаћања, за добро извршење посла и за 
отклањање недостатака у гарантном року и то: 

-     Испоручилац се обавезује да након закључења Уговора преда Наручиоцу бланко 
сопствену меницу и менично овлашћење за повраћај исплаћеног аванса, на износ 
уплаћеног аванса, у корист наручиоца, која треба да буде са клаузулом „ без протеста”, 
роком доспећа „ по виђењу” и роком важења 15 (петнаест) дана дужим од уговореног 
рока за испоруку добара - опреме, с тим да евентуални продужетак рока за испоруку 
добара – опреме  има за последицу и продужење рока важења менице и меничног 
овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за испоруку добара - опреме. 

-     Испоручилац се обавезује да након закључења Уговора преда Наручиоцу бланко 
сопствену меницу и менично овлашћење за добро извршење посла, у корист Наручиоца, у 
износу од 10 % од укупне вредности уговора без ПДВ-а, која треба да буде са клаузулом 
„без протеста”, роком доспећа „ по виђењу” и роком важења 60 (шездесет) дана дужим од 
уговореног рока за испоруку добара - опреме, с тим да евентуални продужетак рока за 



испоруку добара - опреме, има за последицу и продужење рока важења менице и меничног 
овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за испоруку добара - опреме. 

-       Испоручилац се обавезује да приликом примопредаје добара - опреме преда 
Наручиоцу бланко сопствену меницу и менично овлашћењe за отклањање недостатака у 
гарантном року, у корист Наручиоца, у износу од 5 % од укупне вредности уговора без 
ПДВ-а, која треба да буде са клаузулом „ без протеста”, роком доспећа „по виђењу”  и 
роком важења 5 (пет) дана дуже од гарантног рока. 

            Наручилац има право да наплати меницу за отклањање недостатака у гарантном 
року уколико Испоручилац на писани позив Наручиоца не отпочне са отклањањем 
недостатака на испорученим добрима - опреми, у року од 5 дана од дана пријема писаног 
захтева Наручиоца, односно не усклади квалитет испоручених добара - опреме са 
захтевима Наручиоца.  

 У том случају Наручилац може ангажовати другог Испоручиоца и недостатке 
отклонити по тржишним ценама у складу са правним стандардом о пажњи доброг 
привредника.'' 

                                                                                           
                                                                                                  За  Комисију за јавну набавку 
                                                                                                             Мирослава Прокић                                                                          


