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ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
за јавну набавку добва - Набавка комуналних контејнера од 1,1м3, ЈНОП бр. 34/2015 

Комисија за јавну набавку образована Решењем  бр.34/2 од 28.07.2015.године, у року предвиђеном за 
достављање понуда, у складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС 
124/2012), у вези са јавним позивом за достављање понуда у отвореном поступку јавне набавке 
добара Набавка комуналних контејнера од 1,1м3, ЈНОП бр. 34/2015, свим заинтересованим лицима 
која су преузела конкурсну документацију доставља    
 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

МЕЊА СЕ конкурсна документација за јавну набавку добара у отвореном поступку Набавка 

комуналних контејнера од 1,1м3, ЈНОП бр. 34/2015 и то на страни 10 конкурсне документације, тако да  

уместо написаног: 

3.22.СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 
Једну  бланко соло меницу за добро извршење посла прописно потписану и оверену са меничним 
овлашћењем на попуну у износу од 10% од уговорене вредности без ПДВ-а. 
Уз бланко соло меницу изабрани понуђач је дужан да достави и следећа документа: 

- Прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење наручиоцу за попуњавање и подношење 
исте менице надлежној банци у циљу наплате(менично овашћење); 

- Фотокопију Картона оверених потписа овлашћених лица за потписивање налога за пренос 
средстава; 

- Фотокопију захтева за регистрацију меница, оверену од пословне банке. 
Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла, у случају да Испоручилац не извршава своје 
уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 
Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена Испоручиоцу у року од 30(тридесет) 
дана након извршења свих уговорених обавеза. 
Напомена: 

 Из садржине меничног овлашћења мора бити видљиво да је реч о средству обезбеђења за 
добро извршење посла ( у поступку ЈНОП 34/2015) 

 Из садржине Захтева за регистрацију меница мора бити видљив податак да је меница 
регистрована као средство обезбеђења за добро извршење посла.  

 
Бланко соло менице са одговарајућим меничним овлашћењима  понуђач предаје Наручиоцу  

истовремено са  потписивањем уговора. 

Мења се у:  

3.22.СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 
Једну  бланко соло меницу за добро извршење посла прописно потписану и оверену са меничним 
овлашћењем на попуну у износу од 10% од уговорене вредности без ПДВ-а. 
Уз бланко соло меницу изабрани понуђач је дужан да достави и следећа документа: 

- Прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење наручиоцу за попуњавање и подношење 
исте менице надлежној банци у циљу наплате(менично овашћење); 

- Фотокопију Картона оверених потписа овлашћених лица за потписивање налога за пренос 
средстава; 

- Фотокопију захтева за регистрацију меница, оверену од пословне банке. 



 
 

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла, у случају да Испоручилац не извршава своје 
уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 
Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена Испоручиоцу у року од 30(тридесет) 
дана након извршења свих уговорених обавеза. 
Напомена: 

 Из садржине меничног овлашћења мора бити видљиво да је реч о средству обезбеђења за 
добро извршење посла ( у поступку ЈНОП 34/2015) 

 
Бланко соло менице са одговарајућим меничним овлашћењима  понуђач предаје Наручиоцу  

истовремено са  потписивањем уговора 

 

 


