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Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина                                                

Град Суботица 

Градска управа 

Комисија за јавне набавке 

Број: IV-404-284/2018 

Дана: 13.06.2018. г. 

С у б о т и ц а 

Трг слободе  бр. 1 

 

 У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник 

Републике Србије» број 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту ЗЈН), 

 Наручилац врши  

 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – 

ЗА НАБАВКУ РАДОВА – ИЗГРАДЊА ПАРКИНГ МЕСТА  

У ПРИВРЕДНОЈ ЗОНИ МАЛИ БАЈМОК 
 

Дана 29.05.2018. године је објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници 

наручиоца Конкурсна документација у поступку јавне набавке радова – изградња паркинг 

места у привредној зони Мали Бајмок, редни број ЈН К  38/18.  

 У Конкурсној документацији се врши следећа измена:  

 

I 

 У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН К 38/18 у Поглављу VII УПУТСТВО 

ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ  врши се следећа измена: 

 

 Иза тачке 28. додаје се нова тачка, која гласи: 

 

„29. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

  

 Бланцо соло меница за добро извршење посла – Изабрани понуђач је у обавези да 

приликом закључења уговора или најкасније у року од 5 дана, од дана закључења уговора 

достави бланко сопствену меницу за добро извршење посла. Меница треба да буде потписана 

од стране лица овлашћеног за заступање у десном доњем углу на последњој линији. 

  Уз меницу мора бити достављено уредно попуњено и оверено менично овлашћење – 

писмо, на име гаранције за добро извршење посла и са назначеним номиналним износом од 

10% (десет посто) од укупне вредности понуде без обрачунатог ПДВ-а, да се може наплатити 

на први позив са клаузулом, «без протеста» «безусловна» и «платива на први позив». Уз 

меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа, која је издата од стране 

пословне банке. Картон депонованих потписа који се прилаже мора да буде издат од пословне 

банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.  

 Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора бити 

идентичан са потписом или потписима са картона депонованих потписа. У случају промене 

лица овлашћеног за заступање менично овлашћење – писмо остаје на снази. Потребно је уз 

меницу доставити и потврду да је меница евидентирана у регистру меница и овлашћења који 

води НБС.  

 Рок важења средства финансијског обезбеђења мора бити најмање 30 (тридесет) дана 

дужи од дана истека рока за извршење свих уговорних обавеза понуђача.  

Поднето средство финансијског обезбеђења не може да садржи додатне услове за 

исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. 
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Наручилац може реализовати средство обезбеђења за добро извршење посла у случају 

ако Извођач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 

 По извршењу свих уговорних обавеза понуђача средство финансијског обезбеђења ће 

бити враћено.“ 

 

II 

 

У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена. 

 

Комисија за јавне набавке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


