
ИЗМЕНА и ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
Број: I-01-27 JNMV 14/2015-6 

Датум: 13.01.2016.год. 
Нови Сад 

 
У складу са чланом 63.став 1. и став 3. Закона о јавним набавкама, а на 

основу постављаних питања потенцијалних понуђача и разматрања 
истих од Наручиоца врше се измене и допуне конкурсне документације 

јавне набавке –ХЕМИКАЛИЈЕ  
 

 
На страни 6/50 конкурсне документације под тачком 6) Услов, 

тачка 2, врши се измена конкурсне документације на следећи 

начин: 

мења се: 
 да је понуђач у последње две године рачунајући од дана објављивања 

јавног позива за ову јавну набавку, продао и испоручио добра која су 
предмет понуде, у укупној вредности од најмање 10.000.000,00 динара 

(без ПДВ-а). 

 

и сада гласи: 
 да је понуђач у последње две године рачунајући од дана објављивања 

јавног позива за ову јавну набавку, продао и испоручио добра која су 
предмет понуде, у укупној вредности од најмање 5.000.000,00 динара 
(без ПДВ-а). 

 
 

На страни 7/50 конкурсне документације врши се измена 

конкурсне документације на следећи начин: 

мења се: 

НАПОМЕНА: Уколико је понуђач уписан у Регистар понуђача АПР довољно је 

само да достави Решење, односно Извод из Регистра понуђача не старији од 2 

месеца пре отварања понуда. 

и сада гласи: 

НАПОМЕНА: Уколико је понуђач уписан у Регистар понуђача АПР довољно је 

само да достави Решење, односно Извод из Регистра понуђача.  

 

 



 

На страни 13/50 врши се измена конкурсне документације на тај 

начин што се иза тачке 13. додаје: 

13а. Средство обезбеђења за добро извршење посла 

 Средство обезбеђења за добро извршење посла је бланко соло меница са 
одговарајућим меничним овлашћењем, доказом о регистрацији овлашћења и 

доказом о регистрацији менице и копијом картона депонованих потписа. 
 Понуђач са којим буде потписан уговор о предметној јавној набавци 
(добављач), обавезан је да, у уговореном року, као средство финансијског 

обезбеђења за добро извршење посла преда наручиоцу:  
1. бланко соло меницу чији је број наведен у меничном овлашћењу, 

потписану од стране овлашћеног лица понуђача  у складу са картоном 
депонованих потписа и оверену печатом,   

2. менично овлашћење,   

3. доказ о регистрацији овлашћења,   
4. доказ о регистрацији менице, 

 5. копију картона депонованих потписа, са оригиналном овером од 
стране пословне банке понуђача, с тим да овера не сме бити старија од 15 дана 

пре истека рока за доставу средства обезбеђења за добро извршење посла. 
Средство обезбеђења за добро извршење посла (члан 7. Модела уговора) 

траје  10 (десет) дана дуже од истека рока трајања уговора и извршења 

предметних услуга. 
Вредност  средства обезбеђења  за добро извршење посла утврђује се у 

износу који одговара висини од 10% од укупне вредности уговора без 
обрачунатог пореза на додату вредност.  

Уколико изабрани понуђач не обезбеди и не преда наручиоцу средство 

обезбеђења за добро извршење посла у уговореном року, уговор не ступа на 
снагу (одложни услов), а наручилац задржава право да потпише уговор са 

следећим најбоље рангираним понуђачем.   
 

 

На страни 20/50, 2.3. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  и спецификација брише се у 

потпуности и замењује новом Спецификацијом која се са извршеним и 

маркираним изменама налази у измењеној конкурсној документацији 

објављеној на Порталу УЈН и на сајту Наручиоца. 

 

На страни 42/50 врши се измена конкурсне документације на тај 

начин што се иза члана 7. Модела уговора додаје: 

члан 7а који гласи: 



Понуђач је обавезан да приликом потписивања уговора, на име средстава 
финансијског обезбеђења за добро извршење посла, преда Наручиоцу бланко 

соло меницу за добро извршење посла. 
Понуђач је обавезан да достави: 

1. бланко соло меницу чији је број наведен у меничном овлашћењу, 
потписану од стране овлашћеног лица понуђача  у складу са картоном 
депонованих потписа и оверену печатом,   

2. менично овлашћење,   
3. доказ о регистрацији овлашћења,   

4. доказ о регистрацији менице, 
5. копију картона депонованих потписа, са оригиналном овером од 

стране пословне банке понуђача, с тим да овера не сме бити старија од 15 дана 

пре истека рока за доставу средства обезбеђења за добро извршење посла. 
Вредност средства обезбеђења за добро извршење посла утврђује се у 

износу који одговара висини од 10% од укупне вредности уговора исказане без 
обрачунатог пореза на додату вредност, што номинално износи ..................... 
динара. 

 Средство обезбеђења за добро извршење посла мора трајати најмање 10 
дана дана дуже од уговореног рока трајања уговора и извршења предметних 

услуга. 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 


