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УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ, МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ 

Ул. Александра Меведева 14 

 

Доставља 

Измену и допуну конкурсне документације  

 

Комисија за јавну набавку обавештава сва заинтересована лица да је извршена измена и допуна 

конкурсне документације за јавну набавку добара бр.44-6-набавка електричне енергије 

 

 

1. На страни број 13 Конкурне документације, у делу- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА 

САЧИНЕ ПОНУДУ мења се текст: 
Средства финансијског обезбеђења: оригинал банкарску гаранцију за озбиљност понуде и 

оригинал писмо о намерама банке да ће издати банкарску гаранцију за добро извршење посла. 

 

2. На страни 17 Конкурсне документације, у делу Подаци о врсти, садржини, начину 

подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача мења се текст: 

I Сваки понуђач је дужан да у понуди достави: 

1.Оригинал банкарску гаранцију за озбиљност понуде у износу од 10 % од вредности  

уговора без пдв-а (процењене вредности јавне набавке).Банкарска гаранција мора бити безусловна 

и платива на први позив. Не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које 

одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност 

за решавање спорова.Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен 

кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони 

ранг).Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију дату уз понуду уколико: понуђач након истека 

рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен 

уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не 

поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне 

документације.Наручилац ће вратити банкарске гаранције понуђачима са којима није закључен 

уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем, на њихов захтев.Уколико понуђач 

не достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

2. Оригинал потврду или уверење (писмо о намерама) од стране овлашћене банке да ће иста, при 

закључењу уговора о јавној набавци, издати банкарску гаранцију за добро извршење посла у 

износу од 10 % од укупне вредности уговора. 

 

II Изабрани понуђач је дужан да достави: 

Оригинал банкарску гаранцију за добро извршење посла -Изабрани понуђач се обавезује да на дан 

закључења уговора, а најкасније у року од 5 дана од дана закључења уговора, преда наручиоцу 

банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива 

на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне 

вредности уговора, са роком важности који најмање 30 (тридесет) дана дуже од истека рока за 

коначно извршење посла . Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне 



обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.Наручилац ће 

уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао 

своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета банкарска гаранција 

не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну 

надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој 

банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 

(инвестициони ранг). 

 

На страни 18 Конкурсне документације, у делу Додатно обезбеђење испуњења уговорених 

обавеза понуђача који се налазе на списку негативних референци мења се: 
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у 

складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није 

истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је 

да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење 

посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за 

добро извршење посла издаје се у висини од 15%, (уместо 10% из тачке 12. Упутства понуђачима 

како да сачине понуду) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 

(тридесет) дана дужи од истека рока законачно извршење посла. Ако се за време трајања уговора 

промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење 

посла мора да се продужи. 

 

На страни 27 Конкурсне документације –МОДЕЛ УГОВОРА –у делу Гаранције и Неизвршење 

уговорених обавеза мења се: 

Члан 8. 

Снабдевач је дужан да на дан закључења уговора, а најкасније у року од 5 дана од дана закључења 

уговора, достави Купцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, на износ од 10% са пдв-ом 

(10% укупне вредности уговора) која мора бити безусловна, платива на први позив.Банкарска 

гаранција за добро извршење посла мора да важи најмање 30 дана дуже од дана када истиче рок за 

извршење уговорне обавезе .Достављена банкарска гаранција мора бити безусловна и платива на 

први позив.Достављена банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће 

рокове од оних које одреди Купац, мањи износ од оног који одреди Купац или промењену месну 

надлежност за решавање спорова.  

Члан 9. 
Купац ће наплатити банкарску гаранцију за добро изршење посла у случају да Снабдевач не 

испоручи електричну енергију под условима и на начин утврђен чланом 2. овог уговора.Уговорне 

стране су сагласне да ће у случају настанка штете повредом одредби овог уговора, уговорна страна 

која је проузроковала штету, накнадити другој страни стварну штету, у складу са законом. 

 

 

ТАКО ДА ПОСЛЕ ИЗВРШЕНЕ ИЗМЕНЕ  И ДОПУНЕ ГЛАСИ 

 

 

 

На страни број 13 Конкурне документације, у делу 

 

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ: 

 

Средства финансијског обезбеђења: Средства финансијског обезбеђења које се доставља као 

саставни део понуде БЛАНКО МЕНИЦА - прописно потписана и оверена бланко меница, која ће 

представљати средство обезбеђења за озбиљност понуде, са меничним овлашћењем на попуну у 

износуод 10% вредности понуде без ПДВ.Уз меницу понуђач је дужан да достави и следећа 

документа:  



- прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење наручиоцу за попуњавање и подношење 

исте менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење);  

- фотокопију Картона оверених потписа овлашћених лица за потписивање налога за пренос 

средстава;  

- фотокопију ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање 

понуђача; и 

- фотокопију захтева за регистрацију меница, оверену од пословне банке. 

Предметна меница за озбиљност понуде, активираће се у случају да, понуђач којебуде додељен 

уговор из било ког разлога одустане од своје понуде или не приступи закључењу одговарајућег 

Уговора, односно не закључи одговарајући Уговор о реализацији предметне јавне набавке у 

прописаном року. У случају избора најповољније понуде, меница за озбиљност понуде престаје 

даважи даном закључења уговора, односно даном подношења менице за добро извршење посла, 

након чега ће иста на писани захтев бити враћена најповољнијем понуђачу. Осталим учесницима у 

поступку, меница за озбиљност понуде биће враћена написани захтев након окончања поступка 

јавне набавке.  

 

 

 

На страни 17 Конкурсне документације, у делу Подаци о врсти, садржини, начину подношења, 

висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача  
 

I Сваки понуђач је дужан да у понуди достави: Средства финансијског обезбеђења које се 

доставља као саставни део понуде БЛАНКО МЕНИЦА - прописно потписана и оверена бланко 

меница, која ће представљати средство обезбеђења за озбиљност понуде, са меничним 

овлашћењем на попуну у износуод 10% вредности понуде без ПДВ.Уз меницу понуђач је дужан да 

достави и следећа документа:  

- прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење наручиоцу за попуњавање и подношење 

исте менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење);  

- фотокопију Картона оверених потписа овлашћених лица за потписивање налога за пренос 

средстава;  

- фотокопију ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање 

понуђача; и 

- фотокопију захтева за регистрацију меница, оверену од пословне банке. 

Предметна меница за озбиљност понуде, активираће се у случају да, понуђач које буде додељен 

уговор из било ког разлога одустане од своје понуде или не приступи закључењу одговарајућег 

Уговора, односно не закључи одговарајући Уговор о реализацији предметне јавне набавке у 

прописаном року. У случају избора најповољније понуде, меница за озбиљност понуде престаје да 

важи даном закључења уговора, односно даном подношења менице за добро извршење посла, 

након чега ће иста на писани захтев бити враћена најповољнијем понуђачу. Осталим учесницима у 

поступку, меница за озбиљност понуде биће враћена написани захтев након окончања поступка 

јавне набавке.  

II Изабрани понуђач је дужан да достави: У случају избора понуђача за ову јавну набавку, 

најповољнији понуђач је дужан да приликом закључења, као средство финансијског обезбеђења 

достави Наручиоцу:  

 1. За добро извршење посла - БЛАНКО МЕНИЦУ, прописно потписану и оверену,  

са меничним овлашћењем на попуну у износу од 10% од уговорене вредности без ПДВ. Уз 

одговарајућу меницу изабрани понуђач је дужан да достави и следећа документа: 

- прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење наручиоцу за попуњавање и подношење 

исте менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење);  

- фотокопију Картона оверених потписа овлашћених лица за потписивање налога за пренос 

средстава;  

- фотокопију ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање 

понуђача; и 



- фотокопију захтева за регистрацију меница, оверену од пословне банке.  

Наручилац - Купац ће уновчити меницу за добро извршење посла, у случају да 

Испоручилац – Снабдевач не извршава своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен 

Уговором.  

Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена Испоручиоцу –  

Снабдевачу у року од 30 (тридесет) дана након извршења свих уговорених обавеза. 

 

На страни 18 Конкурсне документације, у делу Додатно обезбеђење испуњења уговорених 

обавеза понуђача који се налазе на списку негативних референци 

 

Понуђач коме је додељен уговор у предметном поступку јавне набавке, а који се налази на списку 

негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу сачланом 83. Закона, а који има 

негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, дужан 

је да у тренутку закључења уговора преда Наручиоцу - БЛАНКО МЕНИЦУ за додатно обезбеђење 

испуњења уговорних обавеза, прописно потписану и оверену, са меничним овлашћењем на попуну 

у износу од 15% од уговорене вредности без ПДВ-а, уместо БЛАНКО МЕНИЦЕ за добро 

извршење посла у износу од 10% од уговорене вредности без ПДВ-а. Уз одговарајућу меницу 

Снабдевач је дужан да достави и следећа документа: 

- прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење наручиоцу за попуњавање и подношење 

исте менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење);  

- фотокопију Картона оверених потписа овлашћених лица за потписивање налога за пренос 

средстава;  

- фотокопију ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање 

понуђача и 

- фотокопију захтева за регистрацију менице, оверену од пословне банке.  

 

 

 

На страни 27 Конкурсне документације –МОДЕЛ УГОВОРА 

 

 

 

Гаранције 

Члан 8. 

 

Снбдевач је дужан да приликом закључења Уговора достави Купцу:  

 

1. БЛАНКО МЕНИЦУ – као средство обезбеђења за добро извршење посла - прописно потписану 

и оверену, са меничним овлашћењем на попуну у износу од 10% од уговорене вредности 

безПДВ.Напомена: Понуђач коме је додељен уговор у предметном постступку јавне набавке, а 

који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу 

сачланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан 

предмету ове јавне набавке, дужан је да у тренутку закључења уговора преда Наручиоцу - 

БЛАНКО МЕНИЦУ за додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза, прописно потписану и 

оверену, са меничним овлашћењем на попуну у износу од 15% од уговорене вредности без ПДВ-а 

уместо БЛАНКО МЕНИЦЕ за добро извршење посла у износу од 10% од уговорене вредности без 

ПДВ-а. Уз одговарајућу меницу Снабдевач је дужан да достави и следећа документа: 

- прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење наручиоцу за попуњавање и подношење 

исте менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење);  

- фотокопију Картона оверених потписа овлашћених лица за потписивање налога за пренос 

средстава;  

- фотокопију ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање 

понуђача и 



- фотокопију захтева за регистрацију менице, оверену од пословне банке.  

 

Неизвршење уговорених обавеза 

Члан 9. 

Купац ће уновчити меницу за добро извршење посла (односно меницу за додатно обезбеђење 

испуњења уговорних обавеза), у случају да Снабдевач не извршава своје уговорене обавезе у 

роковима и на начин предвиђен Уговором. Меница за добро извршење посла (односно меница за 

додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза) биће на писани захтев враћена Снабдевачу у 

року од 30 (тридесет) дана након извршења свих уговорених обавеза.  

 

 

ХIII МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ 
 

 

На основу Закона о платном промету („Сл.гласник РС" бр.43/04, 62/06, 111/09 и 

31/11) и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената 

платног промета  

 

____________________________ из _________________, __________________  

           (назив правног лица)                          (место)              (адреса) 

 

 

____________________________ из _________________, __________________  доставља: 

                 (матични број)                           (ПИБ)               (рачун) 

 

МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО 

МЕНИЦЕ 

КОРИСНИК: Машински факултет  Ниш, Александра Медведева 14, 18000 На рачун 

наручиоца 840-1745660-81 

За јавну набавку добара – набавка електричне енергије , одлука о покретању 

поступка 612-44-6/13 oд 27.12.2013. године, ЈН бр. 44-6, достављамо Вам у прилогу 1 

(једну) бланко сопствену (соло) меницу, серијски број _______________________. 
 Овлашћујемо Вас као Повериоца да меницу, дату као средство обезбеђења за 

озбиљност понуде можете попунити на износ не већи од 10% од вредности понуде без 

ПДВ, дате у нашој понуди бр._____________ од ____. ____. ______. године тј. на износ од 

_________________ динара и словима (___________________________________________) 

и овлашћујемо Вас као Повериоца да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, 

вансудским путем у складу са важећим прописима извршите наплату својих потраживања 

са свих наших рачуна као Дужника - издаваоца менице из новчаних средстава, односно 

друге имовине. 

 

 Меница је важећа и у случају да у року важења понуде дође до промена лица 

овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена 

код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др. 

 Менично овлашћење мора важити најмање колико и важење понуде. 

 Меницу за озбиљност понуде наручилац ће наплатити у следећим случајевима: 



 уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју 

понуду; 

 уколико понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној 

набавци; 

 уколико понуђач коме је додељен уговор, најкасније до тренутка закључења 

уговора, не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла. 

 

 

       ДУЖНИК - ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 

      М.П.  _________________________________ 

 

 

НАПОМЕНА: Попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење за 

корисника бланко соло менице доставити заједно са једном бланко соло меницом, 

захтевом за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним 

пријемом истог од стране пословне банке (оригинал или копија) и копијом картона 

депонованих потписа. 

 

 


