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                                       ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
 
 
 
 
 
ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације за јавну набавку антитуберкулотика прве 
линије, број ЈН 404-1-110/15-1, сходно члану 63. став 1 Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, бр. 124/12). 
 
 
 
 
             У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
бр. 124/12), Наручилац врши следеће измене конкурсне документације за јавну набавку 
антитуберкулотика прве линије, број ЈН 404-1-110/15-1:  
 
1) У делу I Општи подаци о набавци, на страни 3 конкурсне документације, у тачки 6.  
погрешно је наведен број сале у којој ће се обавити отварање понуда. Сходно томе мења 
се тачка 6 тако да гласи:  
 
„ 6. Обавештење о месту, дану и сату отварања понуда  
      Јавно отварање понуда обавиће се 14.01.2015. године у 10,30 часова, у просторијама 
Републичког фонда за здравствено осигурање у Београду, ул. Јована Мариновића бр. 2, 
сала број 2.“ 
 
2) У делу IV Упутство понуђачима, на страни 7 мења се тачка 6. тако да гласи:  
 
„6. Обезбеђење за озбиљност понуде 

6.1  Понуђач је обавезан да уз понуду достави Наручиоцу као финансијску гаранцију за 

озбиљност понуде бланко меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница 

и овлашћења Народне банке Србије (као доказ доставити извод из регистра 

Народне банке Србије), оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног 

за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично 

овлашћење, у висини од 2% од вредности достављене понуде. Уз меницу мора 

бити достављена копија картона депонованих потписа. 
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6.2 Понуда уз коју није достављена бланко меница, менично овлашћење, картон 

депонованих потписа и извод из регистра Народне банке Србије ће бити одбијена 

као неприхватљива. 

6.3  Рок важења меничног овлашћења је најмање 30 дана од дана истека рока важења 

понуде. 

6.4  Меница за озбиљност понуде ће бити враћена изабраном понуђачу након што исти 

достави наручиоцу меницу за добро извршење посла, док ће осталим понуђачима 

бити враћена на њихов писани захтев, након потписивања оквирног споразума 

између изабраног понуђача и Наручиоца. 

6.5 Меница ће бити реализована од стране Наручиоца у случајевима наведеним у 

тачки 6.6 овог Упутства и то мора бити наведено у меничном овлашћењу. 

6.6 Наручилац може да реализује меницу за озбиљност понуде у износу од 2% од 

вредности поједине партије (без ПДВ-а) у случају: 

1) Да понуђач повуче своју понуду за партију током периода важења понуде, 

назначеног од стране понуђача у обрасцу за понуду; 

2) Или ако понуђач, пошто је обавештен о прихватању понуде за поједину 

партију од стране Наручиоца, у току периода важења понуде не потпише или 

одбије да потпише уговор за партију за коју је доставио понуду или не достави 

тражено средство обезбеђења за добро извршење посла за ту партију.  

6.7  Уколико понуђач подноси понуду за више партија може доставити једну меницу са 

меничним овлашћењем у висини од 2% од вредности свих партија за које подноси 

понуду, односно не мора подносити посебно за сваку појединачну партију. 

6.8 Трошкове прибављања средства обезбеђења за озбиљност понуде сноси Понуђач, 

осим у случају из члана 88. став 3. Закона о јавним набавкама. 

 

3). У делу IV Упутство понуђачима, на страни 8 мења се тачка 7. тако да гласи: 

 
„7. Обезбеђење за добро извршење посла 

7.1 Као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла понуђач, 

приликом закључења оквирног споразума, доставља бланко меницу, менично 

овлашћење у висини од 10% од укупно уговорене вредности без ПДВ-а и картон 

депонованих потписа. 

7.2. Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, за шта 

се као доказ доставља извод из Регистра меница НБС или копију Захтева за 

регистрацију менице оверену од пословне банке. 

7.3. Рок важења меничног овлашћења је најмање 30 дана од дана извршења уговорних 

обавеза. 

7.5. Уколико је изабрани понуђач лице које се налази на списку негативних референци 

који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. ЗЈН-а, а који има 



 
 

негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне 

набавке, дужан је да у тренутку закључења оквирног споразума или у року од 10 

дана од обостраног потписивања, преда купцу бланко меницу за добро извршење 

посла, менично овлашћење у висини од 15% од укупно уговорене вредности без 

ПДВ-а и картон депонованих потписа, за партије за које потписује оквирни 

споразум. 

7.6. Наручилац ће уновчити средство обезбеђења за добро извршење посла у случају 

да понуђач не извршава обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним 

споразумом и уговором закљученим на основу оквирног споразума. 

4) У делу VI Mодел оквирног споразума, на страни 24. конкурсне документације мења се 

тачка 9, тако да гласи:  

 „ 9. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

9.1. Добављач је дужан да, приликом закључења оквирног споразума достави меницу и 

менично овлашћење  у висини од 10% од укупне вредности оквирног споразума.  

9.2. Добављач се обавезује да истовремено са предајом менице из става 1 овог члана 

Фонду преда копије картона са депонованим потписима. 

9.3.  Фонд ће уновчити меницу уколико обавезе по оквирном споразуму и уговорима 

закљученим на основу оквирног споразума не буду благовремено или правилно 

реализоване, односно уколико Добављач престане да их реализује. 

9.4. Меница важи за испуњење обавеза за све Купце по овом споразуму. 

9.5. У случају закашњења или других повреда обавеза за које је овим споразумом 

предвиђена уговорна казна, првенствено се обрачунава уговорна казна из тачке 

члана 8. овог оквирног споразума, док меница може да се уновчи у случају да се 

закашњења или повреде наставе. 

9.6. Уколико се за време трајања оквирног споразума продуже рокови за извршење 

обавеза из оквирног споразума и уговора закључених на основу оквирног 

споразума, обавеза је добављача да обезбеди продужење важења меничног 

овлашћења и то најмање за број дана за који је продужен рок важења извршења 

обавеза.“ 
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