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           Наручилац, Општинска управа општине Неготин, Комисија за јавну набавку мале вредности  
број 13/2020, на основу члана 63.став 1.Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС„ број 68/2015 ) 
врши: 
 
                        

I ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

зa доделу Уговора о јавној набавци  добара- Набавка лож уља ниско сумпорно гориво НСГ, са 
услугом превоза 

ЈНМВ бр. 13/2020 
 

 
 
 

Наручилац у року предвиђеном за подношење понуда врши измену и допуну  конкурсне 
документације тако што врши измену конкурсне документације и то: 
Измена у делу I Општи подаци о јавној набавци, тачка 3. Предмет јавне набавке: 

Уместо : „Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла 

(„Службени гласник РС“, бр.123/12, 63/13, 75/13 и 144/14)“, треба да стоји: Правилником о 

техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла („Службени гласник РС“, 

бр.111/15, 106/16, 60/17, 117/17, 120/17, 50718, 101/18 и 93/19).   

Измена у делу II Подаци о предмету јавне набавке, тачка 1. 

 Уместо : „Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла 

(„Службени гласник РС“, бр.123/12, 63/13, 75/13 и 144/14)“, треба да стоји: Правилником о 

техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла („Службени гласник РС“, 

бр.111/15, 106/16, 60/17, 117/17, 120/17, 50718, 101/18 и 93/19). 

Измена у делу IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75.и 76.Закона: 

Додаје се нава тачка 1.4.  Финансијска гаранција и она гласи: 
„На отварању доставити ОП образац , Депо картон и потписану Финансијску изјаву из конкурсне 
документације. 
Понуђач коме буде додељен уговор доставља  у року од 7 дана од дана закључења уговора или у 
тренутку закључења уговора , а најкасније до прве  извршене услуге  гаранцију соло меницу са 
захтевом о регистрацији менице,  као гаранцију за добро обављени посао   у висини 10% од 
уговорене вредности услуга без ПДВ-а, са роком важности који је 5 дана дужи од рока датог за 
коначно  извршење посла.“  
 
У делу VI Упутствo пoнуђaчимa кaкo дa сaчинe пoнуду, тачка 2. Начин на који понуда мора да 
буде сачињена, Понуда мора да садржи: 
 после Копију Лиценце за обављање енергетске делатности- трговина нафтом и нафтним 
дериватима“  додаје се: 

Попуењени обрасци и образац финансијске гаранције. 



 
 
 
 

 Мења се Тачка 9. Валута , начин и услови плаћања, гарантни рок, као и друге околности 
од којих зависи прихватљивост понуде , после подтачке 9.1. Валута и начин на који 
треба да буде наведена и изражена цена у понуди,  
тако што се додаје  нова подтачка 9.1.1. и она гласи 
 Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења 
обавеза понуђача: 
Понуда мора да садржи: 
Наручилац се определио да у овој набавци као средства финансијског обезбеђења тражи соло 
менице, меница мора бити оверена печатом и потписана од овлашћеног лица за заступање са 
захтевом о регистрацији менице у регистар меница и овлашћења НБС са  депо картоном, ОП 
обрасцем  за  :  
-  добро обављени посао 
Менице морају имати клаузуле : “безусловна“, „неопозива“, без протеста и трошкова, вансудски 
,иницира наплату – издавањем налога за наплату на терет Добављача код банка а у корист рачуна 
повериоца  и важеће су и у случају да у току трајања предметног Уговора дође до промена 
пословног имена , седишта, лица овлашћених за заступање правног лица, лица овлашћених за 
располагање средствима са рачуна Добављача, промена печата, статусних промена код извођача, 
оснивања нових правних субјеката од стране Добављача и других промена од значаја за правни 
промет.Морају имати правилно попуњен рок, износ. 
Поднете менице као  гаранције не могу садржавати:  
- додатне услове за исплату; 
- краће рокове од оних које је одредио наручилац;  
- мањи износ од оног који је одредио наручилац;  
 Приликом подношења понуде понуђач је у обавези да достави: 
- изјаву о финансијској гаранцији   да ће доставити  соло меницу са захтевом о регистрацији 
менице   као гаранцију за добро обављени посао ,  у висини 10% од уговорене вредности услуга без 
ПДВ-а , са роком важности који је 5 дана дужи од рока датог за коначно  извршење посла. /  Изјава 
о финансијској гаранцији  образац 12 /.  
У случају потписивања уговора понуђач је дужан да достави:  
гаранцију за добро обављени посао у оригиналу  у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а. 
Изабрани понуђач се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења уговора или у тренутку 
закључења уговора , а најкасније до прве  извршене услуге достави гаранцију : 
- меничне изјаве и   соло меницу са захтевом о регистрацији менице као гаранцију за добро 
обављени посао ,  у висини 10% од уговорене вредности услуга без ПДВ-а, са роком важности који 
је 5 дана дужи од рока датог за коначно извршење посла . 
 
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност  
гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.  
Наручилац ће уновчити  гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде 
извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 
 
Наручилац неће вратити понуђачу менице дате као гаранција пре истека рока трајања, осим ако је 
понуђач у целости испунио своју обавезу која је обезбеђена.                                                  
Менице морају имати клаузуле : “безусловна“, „неопозива“, без протеста и трошкова, вансудски , 
иницира наплату – издавањем налога за наплату на терет Добављача код банка а у корист рачуна 
повериоца  и важеће су и у случају да у току трајања предметног Уговора дође до промена 
пословног имена , седишта, лица овлашћених за заступање правног лица, лица овлашћених за 
располагање средствима са рачуна Добављача , промена печата, статусних промена код извођача, 
оснивања нових правних субјеката од стране Добављача и других промена од значаја за правни 
промет. 
 



Мења се  VIII Модел уговора , у делу Уговорна казна и накнада штете у члану 7. Тако што се 
додаје  нови став, који гласи: 

  
„Добављач се обавезује да Наручиоцу : 
-   у року од 7 дана од дана закључења уговора или у тренутку закључења уговора , а најкасније до 
прве  извршене услуге достави гаранцију  соло меницу са захтевом за регистрацију менице, као 
гаранцију за добро извршење посла у  висини 10% од вредности уговора без ПДВ-а    овог уговора  
са роком важности 5 дана дуже од рока за извршење посла и коначне извршених услуга. 
Меница из члана 5. овог Уговора, морају имати клаузуле : “безусловна“, „неопозива“, без протеста и 
трошкова, вансудски ,иницира наплату – издавањем налога за наплату на терет Добављач код 
банка а у корист рачуна повериоца  и важеће су и у случају да у току трајања предметног Уговора 
дође до промена пословног имена , седишта, лица овлашћених за заступање правног лица, лица 
овлашћених за располагање средствима са рачуна Добављача , промена печата, статусних 
промена код добављача, оснивања нових правних субјеката од стране добављача и других 
промена од значаја за правни промет.“ 
 
Додаје се нови Образац XII Финансијска гаранција. 

 

XII  ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ О ФИНАНСИЈСКОЈ ГАРАНЦИЈИ 
 
 

ИЗЈАВА 
О 

финансијској гаранцији 
 
 

 
            Изјављујем под  моралном, кривичном и материјалном одговорношћу да ћемо у року од 7 
дана од дана закључења уговора или у тренутку закључења уговора , а најкасније до прве  
извршене услуге доставити   соло меницу са захтевом о регистрацији менице  као гаранцију за   
добро извршење посла у  висини 10% од вредности уговора без ПДВ-а   са роком важности 5 дана 
дужи  од рока датог за  коначно извршење посла.    
              

Меница ће  имати клаузуле : “безусловна“, „неопозива“, без протеста и трошкова, вансудски 
,иницира наплату – издавањем налога за наплату на терет Добављача код пословне банка а у 
корист рачуна повериоца  и важеће су и у случају да у току трајања предметног Уговора дође до 
промена пословног имена , седишта, лица овлашћених за заступање правног лица, лица 
овлашћених за располагање средствима са рачуна Добављача , промена печата, статусних 
промена код добављача, оснивања нових правних субјеката од стране Добављача и других 
промена од значаја за правни промет. 
 
 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 
 

 
 
 

После измена и допуна конкурсне документације :“ Кoнкурснa дoкумeнтaциja има 26 страна“. 

 


