
 
Република Србија   
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Апатин 
ОПШТИНА АПАТИН 
Број:  404-295/2019-II 
Датум: 14.05.2019. 
Апатин 
 
 

 На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 
124/2012 и 14/2015, 68/2015), Наручилац Општина Апатин  објављује: 
 

Додатне информације и појашњења 
 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА  Бр. 23/2019 

Набавка грађевинског материјала за поправку или адаптацију сеоске куће са 
окућницом за породична домаћинства која су била корисници програма куповине 

куће са окућницом из средстава буџета Републике Србије и АП Војводине 
 
 

Потенцијалн понуђач је за потребе учествовања у предметном поступку јавне набавке дана 
14.05.2019. године електронским путем доставио захтев за додатне информације или 
појашњења: 
 
 
 
Poštovani, 
  
da li se prilikom predaje dokumentacije za učešće u postupku javne nabavke dostavlja menica ili 
tek po zaključenju ugovora? 
  
Hvala 
 
 
Одговор  Наручиоца: 
 
У тачци 11.Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења 
испуњења обавеза понуђача на страни 16. конкурсне документације предвиђено је 
 

1.  Врста финансијског обезбеђења које доставља изабрани понуђач при 
закључењу уговора: 

 
- У тренутку зaкључењa уговорa, a нaјкaсније у року од 7 дaнa од дaнa зaкључењa 
уговорa изабрани понуђач доставља - средство финансијског обезбеђења за добро извршење 
посла и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и 
овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране 
лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично 
овлашћење – писмо, са назначеним износом који се уписује у проценту од понуђене цене и не 



може бити нижи од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а. Уз меницу мора бити 
достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју 
понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 дана дужи од дана 
рока завршетка посла. Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач није 
извршио све своје обавезе у свему према усвојеној понуди, техничкој и конкурсној 
документацији, у складу са важећим прописима, техничким нормативима и у року који је 
понудом предвидео; 
 

2. Врста финансијског обезбеђења које доставља изабрани понуђач у тренутку 

примопредaје предметa јaвне нaбaвке: 

- у тенутку примопредaје предметa јaвне нaбaвке изабрани понуђач доставља - 
Средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року и то бланко 
сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне 
банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, 
са назначеним износом који се уписује у проценту од понуђене цене и не може бити нижи од 
10% укупне вредности уговора без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона 
депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном 
овлашћењу – писму. Рок важења менице је 10 (десет) дaнa дужим од уговореног гaрaнтног 
рокa. Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду у случају да изабрани понуђач не изврши 
обавезу отклањања недостатака у гарантном року због којих је умањена могућност коришћења 
предметног објекта. 
 
 
 Дакле, средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла изабрани 
понуђач предаје Наручиоцу при закључењу уговора, а за отклањање грешака у гарантном 
року по извршеној примопредaји уговорених добара корисницима програма. 
 
 

 
 

Комисија за јавну набавку бр. 23/2019 


