
Република Србија 

ОШ „Краљ Александар I“  

Горњи Милановац“  

Дел. број: 1658 

Датум: 14.11.2019. године  

 
На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 

и 68/15), Комисија Наручиоца сачињава 

 

Измену конкурсне документације 

за поступак јавне набавке мале вредности – опрема за образовне потребе , редни бр. 

1.1.3 

 
Комисија Наручиоца за поступак јавне набавке мале вредности – опрема за образовне 

потребе, редни бр. 1.1.3, врши измену Конкурсне документације, тако што се мења  део 5. 

Документације, Образац 6., страна 31., у делу који се односи на средство финансијског 

обезбеђења,  тако да ће уместо банкарске гаранције за добро извршење посла, средство 

финансијског обезбеђења бити меница за добро извршење посла, a у свему осталом Конкурсна 

документација остаје неизмењена. 

 
Овим обавештавамо понуђаче да ће се измењене стране Конкурсне документације објавити 

на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. 

 
С обзиром на то да је Конкурсна документација измењена 7 дана пре истека рока за 

подношење понуда, рок за подношење понуда који је наведен у Позиву за подношење понуда и 

Конкурсној документацији Наручиоца је продужен, те ће се у складу са чланом 63. став 5. Закона 

о јавним набавкама објавити Обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

 

 Нови рок за подношење понуда је 25.11.2019. године до 12:00 часова. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА: Измењена страна чини саставни део Конкурсне документације. 

Сви понуђачи су у обавези да припреме и поднесу понуду у складу са Изменом конкурсне 

документације. 



(ОБРАЗАЦ 6) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТВА 

ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Под пуном материјалном и кривичном   одговорношћу, као заступник понуђача 

    [навести назив понуђача], 

дајем следећу 

 

И З Ј А В У 

О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТВА 

ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

Изјављујем, да ћу, у случају да ми буде додељен уговор у поступку јавне набавке мале 

вредности добара – набавка опреме за образовање у моменту потписивања уговора, доставити 

Наручиоцу, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење уговора: 

             Меницу за добро извршење посла 
 
 

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија у обавези је да приликом потписивања уговора достави на име 

гаранције за добро извршење посла бланко сопствену меницу на износ 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а и да 

иста има важност трајања 10 (десет) дана дуже од дана истека рока за извршење уговорене обавезе. Меница мора бити 

евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, оверена печатом и потписана од стране лица 

овлашћеног за заступање, а  уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо. Уз 

меницу мора бити достављена копија захтева за регистрацију менице, оверена од стране пословне банке понуђача, и 

копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном 

овлашћењу – писму. 

Уколико се за време трајања уговора промене рокови за извршење  уговорне обавезе, важност менице за добро 

извршење посла мора да се продужи за исти број дана за који ће бити продужен рок. Наручилац ће уновчити меницу за 

добро извршење посла у случају да понуђач не  буде  извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин 

предвиђен уговором. Поднета меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или 

промењену месну надлежност за решавање спорова. 

Наручилац ће меницу вратити по истеку наведеног рока, на писани захтев понуђача. 

Напомена: Приликом закључења уговора понуђач коме је додељено више партија, може да приложи 

једну меницу за добро извршење посла и за све партије које су предмет уговора, а може да поднесе и 

менице за сваку партију посебно. 

Напомена: 

Уколико изабрани понуђач не достави меницу за добро извршење посла приликом потписивања 

уговора, сматраће се да је понуђач одбио да закључи уговор, те ће наручилац у складу са чланом 

       113. став 3. Закона закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем

Место:  

Датум:   

 
М.П. 

Понуђач: 
 



 
 

 


