
Сагласно члану 63, Закона о јавним набавкaма („Сл. Гласник РС бр. 124/2012, 14/15 и 

68/15у даљем тексту: Закон), достављамо одговоре на питања, у смислу појашњења 

конкурсне документације за јавну набавку ЈН бр. 37/2017 –Услуга дистрибуције 

интернета за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи. 
 

Питање бр.1 

Наручилац није у документацији предвидео образац изјаве о независној понуди чиме је 

прекршен и ЗЈН и Правилник о обавезним елементима конкурсне документације. 

Сугеришемо наручиоцу измену у том делу. 

 

Одговор бр.1: 

Образац изјаве налази се у прилогу 1. овог документа 

 

Питање бр.2 

На страни 11 наручилац помиње каталог. О каквом је каталогу реч и да ли је у питању 

документ који се доставља у понуди. Уколико јесте, потребно је у документацији 

прецизирати о ком документу је реч. 

 

Одговор бр.2: 

Наручилац брише реч каталог јер је у питању техничка грешка. 

 

Питање бр.3 

Обзиром да се меница за добро извршење уговора доставља тек у тренутку закључења 

уговора, да ли се у понуди доставља овлашћење са стране 35? 

 

Одговор бр.3: 

Уз понуду се доставља и овлашћење са стране 35. 

 

Питање бр.4 

На страни 6 наручилац је навео да понуђачи уписани у регистар понуђача наводе 

предметну интернет адресу у Обрасцу 1. Образац 1 је образац понуде и на њему нема 

места предвиђеног за уписивање ове адресе. Потребно је да наручилац исправи ову 

неусаглашеност. 

 

Одговор бр.4: 

У питању је техничка грешка. Уместо обрасца 1 треба да стоји да Понуђач може на свом 

меморандуму да достави изјаву и наведе интернет страницу где је уписан у Регистар 

понуђача. Изјава мора бити потписана, печатирана и оверена од стране одговорног лица. 

 

Питање бр.5 

Сугеришемо Наручиоцу да избрише 4.и 5. пасус меничног овлашћења за озбиљност 

понуде, јер се исти односе на менично овлашћење за меницу издату по основу доброг 

извршења посла. 

 

Одговор бр.5: 

Наручилац прихвата сугестије понуђача и мења образац број 9. Измењен образац је у 

прилогу овог документа.  



 

Питање бр.6 

Сугеришемо Наручиоцу да у конкурсној документацији, где се прецизира издавање 

менице за добро извршење посла (стр. 16/36), као и у члану 13. став 1. Модела уговора 

уместо „10% од вредности понуде без ПДВ-а/са ПДВ“ да наведе „на износ од 10% од 

вредности уговора (без ПДВ-а)“ с обзиром да Наручилац не може да тражи издавање 

средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла, у износу већем од 10% од 

вредности уговора (без ПДВ-а), као што налаже члан 13. став 2. Правилника о обавезним 

елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова. 

 

Одговор бр.6: 

Наручилац мења члан13 став 1  обрасца модела уговора и уместо реченице „10% од 

вредности понуде без ПДВ-а/са ПДВ“ мења и стоји следећа измена : „10% од вредности 

понуде без ПДВ-а/са ПДВ“. 

 

Питање бр.7 

Молимо вас за појашњење на који се конкретно „предметни производ“ мисли у члану 13. 

став 2. Модела уговора, с обзиром да је предмет Уговора услуга дистрибуције интернета. 

 

Одговор бр.7: 

Мисли се на предметну услугу. 

 

Питање бр.8 

Да ли Наручилац тражи издавање менице за отклањање грешака у гарантном року и ако 

тражи потребно је да наведете ту основу, као и процентуални износ и рок важења 

поменуте менице. 

 

Одговор бр.8: 

Наручилац не тражи меницу за отклањање грешака у гарантном року већ само менице за 

озбиљност понуде и менице за добро извршење посла. 

 

Питање бр.9 

Сугеришемо Наручиоцу да  избрише члан 5. став 3., као и члан 7. став 3. Модела уговора, с 

обзиром да је у члану 13. Модела уговора Наручилац применио члан 61. став 5. Закона о 

јавним набавкама, који наводи да Наручилац може у конкурсној документацији да наведе 

врсту средстава финансијског обезбеђења којим понуђачи обезбеђују испуњење обавеза у 

поступку јавне набавке и испуњења уговорних обавеза, односно за повраћај авансног 

плаћања, па самим тим издато средство финансијског обезбеђења за добро извршење 

посла, не сме бити издато у износу већем од 10% од вредности уговора (без ПДВ-а), као 

што налаже члан 13. став 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације 

у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова, односно 

Наручилац не може тражити покривање трошкова ангажовања другог понуђача на терет 

уговореног првог понуђача, јер своје трошкове покрива активирањем менице за добро 

извршење посла, како и наводи у члану 5. став 2. и члану 7. став 2. Модела уговора. 

Истовремено потребно је тражити од Наручиоца да брише и члан 6. Модела уговора, с 

обзиром да је у наведеном члану 13. Модела уговора Наручилац применио члан 61. став 5. 



Закона о јавним набавкама, па је Наручилац самим тим искључио могућност уговарања 

одредбе Уговора којом се захтева плаћање уговорне казне, односно наведени члан 6. 

Модела уговора је у супротности и са чланом 270. тачка 2., чланом 276. и са чланом 25. 

тачка 1. Закона о облигационим односима 

 

Одговор бр.9: 

Наручилац брише став 3 код чланова 5 и 7.  
 

Напомена: 

Одговори на питања, као и евентуалне измене конкурсне документације кроз одговоре на 

питања, сматрају се саставним делом конкурсне документације и као коначан облик 

конкурсне документације. 

 

Наручилац: Специјална болница за рехабилитацију. 

Комисија за јавну набавку бр. 37/2017. 

Дана 02.11.2017. године 



Образац бр. 11 

 

 

 

 

ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама 

 

 

 

 

(навести назив и адресу понуђача) 

 

даје следећу изјаву: 

 

 

ИЗЈАВА 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да сам понуду 

поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

 

 

Датум  

М.П. 

Име и презиме овлашћеног лица 

  

 Потпис овлашћеног лица 

  

 
 
 



Образац бр. 9 
 

ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА – ОВЛАШЋЕЊА 

 

 На основу Закона  о меници и тачке 1,2 и 6 Одлуке о облику, садржини и начину 
коришћења јединствених инструмената платног промета 

Дужник – правно лице:______________________________________________ 

Седиште – адреса:_________________________________________________ 

Матични број:________________________ПИБ:_________________________ 

У месту:________________________________Дана:_____________________ 

Текући рачун:____________________Код банке:________________________ 

И З Д А Ј Е ПОВЕРИОЦУ: Специјална болница за рехабилитацију, 15316 Бања Ковиљача, ул. 

Парк бр. 4 

Бр. рачуна: 840-71667-79 УЈП Лозница  
Код банке: Управа за јавна плаћања 

  

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 

ЗА КОРИСНИКА, БЛАНКО СОЛО МЕНИЦУ 

 

Предајемо вам ____________бланко соло меницу и овлашћујемо Специјална болница за 

рехабилитацију, 15316 Бања Ковиљача, ул. Парк бр. 4,  као Повериоца, да предате менице број 

_______________ може 36/2017 од __________ године, чији је предмет Партија 1 - Услуге 

дистрибуције интернета за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију. 

 

Овлашћује се Специјална болница за рехабилитацију, 15316 Бања Ковиљача, ул. Парк бр. 

4, као Поверилац, да у складу са одредбама наведеног уговора за наплату доспелих хартија од 
вредности – меница, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, иницира 
наплату, издавањем налога за наплату на терет рачуна Дужника код банке, а у корист рачуна 
Повериоца. 

 

Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне, да наплату 
изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно овлашћујемо ове банке да поднете 
налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава 
на рачуну или због обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном 
промету и прописима донетим на основу овог закона, и истовремено изјављујемо да се одричемо 
права на повлачење и отказивање налога за наплату и на сторнирање задужења по основу обавеза 
из овог поступка. 

 

Датум издавања Овлашћења _________________године 

Важност Овлашћења ____________________ године                                   
 

ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 

                                              М.П.                  

                                                                                            ________________________________ 
 


