
Наручилац: ЈП Водоканал Бечеј  
Адреса: Данила Киша 8а, Бечеј 
Бр. Јн: JН I-3-16 
Датум : 26.10.2016. године 

 
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 68/2015) 
Наручилац врши измену конкурсне документације за јавну набавку број JН I-3-
16– Набавка горива, уља и мазива за партију број 1-набавка евродизела, на 
начин како следи: 

 У конкурсној документацији, на страни 13, под тачком 3.17 „СРЕДСТВА 
ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА„, врши се измена тачке: 

„3.17. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА   

У понуди понуђач је дужан да приложи: 

-Бланко соло меницу са меничним овлашћењем на износ од 10% вредности понуде, са 
пдв-ом, на име гаранције за озбиљност понуде. Меница је саставни део понуде. Сваку 
понуда која се достави, а није покривена меницом, Наручилац ће одбити као 
неприхватљиву. 

Меница може бити наплаћена у случајевима: 
-ако понуђач опозове, допуни или измени своју понуду коју је Наручилац прихватио; 
-у случају да понуђач прихваћене понуде одбије да потпише уговор у одређеном року; 
-у случају да понуђач не достави захтеване гаранције предвиђене уговором. 

Уз меницу и менично овлашћење понуђач у понуди доставља и картон депонованих 
потписа код пословне банке. Меница мора бити регистрована у Регистру меница и 
овлашћења, сагласно Одлуци о ближим условима, садржини и начину вођења регистра 
меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/11) Народне Банке Србије, о чему понуђач 
доставља потврду пословне банке у понуди. 

-Гаранцију за добро извршење посла (сопствену меницу са меничним овлашћењем, као 
гаранцију за добро извршење посла, у висини 10% од вредности уговора, са пдв-ом, са 
трајањем најмање пет дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла, а 
која се предаје на наплату након истека уговореног рока.) 

Ако изабрани понуђач не поступи на наведени начин, Уговор се закључује с одложним 
условом и почиње да важи од момента подношења наведених средстава финансијског 
обезбеђења. 

У вези са свим наведеним понуђач у понуди подноси одговарајућу изјаву која је дата у 
Обрасцу бр. 5 конкурсне документације.“ 

тако да након извршених измена исти сада гласи: 

„3.17. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА   



-Гаранцију за добро извршење посла (сопствену меницу са меничним овлашћењем, као 
гаранцију за добро извршење посла, у висини 10% од вредности уговора, са пдв-ом, са 
трајањем најмање пет дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла, а 
која се предаје на наплату након истека уговореног рока.) 

Уз меницу и менично овлашћење понуђач доставља и картон депонованих потписа код 
пословне банке. Меница мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења, 
сагласно Одлуци о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и 
овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/11) Народне Банке Србије, о чему понуђач доставља 
потврду пословне банке у понуди. 

Ако изабрани понуђач не поступи на наведени начин, Уговор се закључује с одложним 
условом и почиње да важи од момента подношења наведених средстава финансијског 
обезбеђења. 

У вези са свим наведеним понуђач у понуди подноси одговарајућу изјаву која је дата у 
Обрасцу бр. 5 конкурсне документације.“ 

 

 

 У конкурсној документацији, под тачком 4. „УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 
76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА“, у делу додатних услова на страни 20., врши се 
измена  тачке 2. Да располаже довољним техничким капацитетом: 

              „Довољан технички капацитет: Обавезно да има бар једну бензинску 
пумпу у седишту Наручиоца нa кojoj имajу гoривo трaжeнo у пaртиjи зa кojу пoднoсe 
пoнуду, односно бар једну бензинску пумпу кругу од 50 км од седишта Наручиоца за 
гориво - Евро - БМБ 98. “ 

Изјава понуђача потписана и оверена печатом, да поседује адекватне капацитете. “, 

тако да након извршених измена исти сада гласи: 

             „ Довољан технички капацитет: Обавезно да има бар једну бензинску пумпу у 
седишту Наручиоца нa кojoj имajу гoривo трaжeнo у пaртиjи зa кojу пoднoсe пoнуду. 

Изјава понуђача потписана и оверена печатом, да поседује адекватне капацитете“ 

 

 

Комисија за јавне набавку број JН I-3-16  

 

*документ је важећи без потписа и печата 
 


