
 
 
На основу члана 54. став 12. и члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 

број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку даје  

 
ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

 
- Јавна набавка мале вредности – Радови на термотехничким инсталацијама објекта 

Факултета у Краљице Наталије 43, број 45/2020 – 
 

У конкурсној документацији за поступак јавне набавке мале вредности – Радови на 

термотехничким инсталацијама објекта Факултета у Краљице Наталије 43“ бр. 45/2020, 

извршене су следеће измене: 

1. Оригинални текст на страни 12. конкурсне документације у оквиру одељка 

„Упутство понуђачима како да сачине понуду“ под ставком – „Банкарска 

гаранција пословне банке понуђача за озбиљност понуде, прописано потписана и 

оверена, која је безусловна и платива на први позив у висини од 5% вредности 

понуде без ПДВ-а са роком трајања од минимум 30 дана од дана отварања 

понуда“, извршена је следећа измена која гласи: 

„Финансијско обезбеђење за озбиљност понуде - Бланко соло меницу регистровану у 

Регистру Народне банке Србије, потписану од стране лица овлашћеног за заступање 

Понуђача, са печатом Понуђача, уз коју се доставља једнократно менично овлашћење на 

меморандуму понуђача као и потврду са сајта Народне банке о регистрацији менице, да се 

меница може попунити 5% од вредности понуде без ПДВ, у случају да: 

- понуђач измени или опозове понуду за време трајања важности понуде, без 

сагласности наручиоца, 

- понуђач, после доношења одлуке о додели уговора и пријема потписаног уговора 

од стране наручиоца, не потпише уговор у року од 5 дана, или одбије да потпише 

уговор. 

Понуђач је, обавезан да уз меницу достави и копију картона депонованих потписа (обавезно 

оверен од стране банке), којом се доказује да је лице које потписује бланко соло меницу и 



менично овлашћење, овлашћено за потписивање и да нема ограничења за исто, оригинал или 

копију захтева за регистрацију меница и менично овлашћење. 

Уколико то не учини Наручилац  ће одбити понуду као неприхватљиву» 

 

Сви остали услови наведени у конкурсној документацији остају непромењени. 

Горе наведена измена саставни је део конкурсне документације за поступак јавне 

набавке мале вредности „Радови на термотехничким инсталацијама објекта Факултета у 

Краљице Наталије 43“ ЈНМВ 45/2020. 

У складу са чланом 63, став 5, наведена измена утиче на продужење рока за подношење 

понуда и то: 

Крајњи рок за достављање понуда је дана 17.06.2020. године до 10:00 часова. 

Јавно отварање понуда је дана 17.06.2020. године у 13:00 часова. 

 

Комисија за јавну набавку 

 
 


