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ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези поступка јавне набавке 
мале вредности: Услуге осигурања службених возила Републичког фонда за 
здравствено осигурање, за период од 24 месеца: 404-22-206/17-47 
 
Дана 16.01.2018. године заинтересовано лице обратило се са захтевом за додатним 
појашњењем у вези поступка јавне набавке: Услуге осигурања службених возила Републичког 
фонда за здравствено осигурање, за период од 24 месеца: 404-22-206/17-47, сходно члану 63. 
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15).  

 
Питање бр. 1: 
 
  “У делу конкурсне који се односи на меницу за добро извршење посла навели сте да се она 
доставља уз понуду ,а онда у делу испод да се меница за добро извршење посла доставља уз 
уговор . Да ли можете да појасните шта сте тачно хтели да вам се и кад достави.“ 

 
Одговор бр. 1:  

  
У Конкурсној документацији за јавну набавку Услуге осигурања службених возила Републичког 
фонда за здравствено осигурање, за период од 24 месеца: 404-22-206/17-47, дошло је до 
техничке грешке на страни бр. 9/31 KД, у Одељку IV Упутство понуђачима, тачка 6. 
Обезбеђење за добро извршење посла, подтачка 6.1., у коме се наводи: „Понуђач је обавезан 
да уз понуду достави бланко соло меницу као средство обезбеђења за добро извршење посла 
у висини од 10% од укупне вредности закљученог уговора без пореза.“ 
 
 Понуђачи нису у обавези да уз понуду доставе бланко соло меницу као средство 
обезбеђења за добро извршење посла у висини од 10% од укупне вредности закљученог 
уговора без пореза, већ је изабрани понуђач у обавези да исто средство финансијског 
обезбеђења достави при потписивању самог уговора са Наручиоцем, што је у складу са 
подтачком 6.2 на стр. 9/31 КД, која гласи: „Изабрани понуђач је обавезан да приликом 
потписивања уговора или у року од 5 дана од дана закључења уговора, достави бланко соло 
меницу и менично овлашћење за добро извршење посла, у висини од 10% од вредности 
закљученог уговора без пореза“ 
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