
ЈКП „ОБРЕНОВАЦ“ Обреновац ЈНМВ-16/2016 
 

 

На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15 и 68/15 

у даљем тексту: Закон), и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације 

у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 

86/2015) Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 6700 од 16.11.2016. године и Решења о 

образовању комисије за јавну набавку, број 6701 од 16.11.2016. године, припремљена је: 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку мале вредности за набавку добара - 

Набавка ауто гума 

ЈНМВ-16/2016 

 

Конкурсна документација садржи: 

 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Подаци о предмету јавне набавке 3 

III 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис 

добара, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције 

квалитета, рок испоруке, место испоруке и сл. 

4 

IV 
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 

Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова 

7 

 Критеријум за доделу уговора 13 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 14 

VI Образац понуде 25 

VII Модел уговора  29 

VIII Образац структуре цене са упутством како да се попуни  31 

IX Образац трошкова припреме понуде 35 

X Образац изјаве о независној понуди 36 

XI Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона 37 

ХII Менично овлашћење - писмо 38 

 

Укупан број страна конкурсне документације за јавну набавку је 39. 
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13. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 

ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

I Понуђач је дужан да у понуди достави: Средство финансијског обезбеђења за озбиљност 

понуде 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 (користити менично овлашћење – писмо које је дато у конкурсној 

документацији као поглавље број XII), са назначеним износом од 10% од укупне процењене 

вредности без ПДВ-а (процењена вредност набавке је 320.000,00 динара 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, Фотокопија ОП обрасца (обрасца са 

навођењем лица овлашћених за заступање понуђача). Рок важења менице је најмање 60 дана од 

дана отварања понуда. Наручилац ће уновчити меницу 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 и за отклањање грешака у гарантном 

року у складу са захтевима из конкурсне документације. Уколико понуђач не достави меницу понуда 

ће бити одбијена као неприхватљива. 

II Изабрани понуђач је дужан да достави: Бланко сопствену меницу за добро извршење посла 

- Изабрани понуђач се обавезује да на дан потписивања уговора преда наручиоцу бланко соло 

меницу за добро извршење посла, која ће 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 (користити менично овлашћење – писмо које је дато у конкурсној 

документацији као поглавље број XII), са назначеним износом од 10% од укупне процењене 

вредности без ПДВ-а (процењена вредност набавке је 320.000,00 динара 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, Фотокопија ОП обрасца (обрасца са 

навођењем лица овлашћених за заступање понуђача). Рок важења менице је најмање 30 дана дужи 

од истека рока уговора о јавној набавци. Средство обезбеђења не може се вратити пре истека 

рока трајања, осим ако је понуђач у целости испунио своју обезбеђену обавезу. Средство 

обезбеђења наручилац ће активирати уколико добављач не испуни своје уговорене обавезе. 

III Изабрани понуђач је дужан да достави: Бланко сопствену меницу за отклањање грешака у 

гарантном року - Изабрани понуђач се обавезује да на дан потписивања уговора преда наручиоцу 

бланко соло меницу за отклањање грешака у гарантном року , која ће 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 (користити менично овлашћење – писмо које је дато у 

конкурсној документацији као поглавље број XII), са назначеним износом од 10% од укупне 

процењене вредности без ПДВ-а (процењена вредност набавке је 320.000,00 динара 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, Фотокопија ОП обрасца 

(обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање понуђача). Рок важења менице је најмање 30 

дана дужи од уговореног гарантног рока. Средство обезбеђења не може се вратити пре истека 

рока трајања, осим ако је понуђач у целости испунио своју обезбеђену обавезу. Средство 

обезбеђења наручилац ће активирати уколико добављач не испуни своје уговорене обавезе 
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XII МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО  
 

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО  
На основу Закона о меници и тачака 1., 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину 

коришћења јединствених инструмената платног промета („Службени гласник РС” 

бр.57/2004, 82/2004), 

ДУЖНИК - ИЗДАВАОЦ МЕНИЦЕ: 

Назив предузећа:___________________________________________________________ 

Седиште/адреса:______________________________________________________ 

Матични број: ______________________________, ПИБ: ____________________ 

Текући рачун: _______________________, Пословна банка:___________________ 

Издаје Менично овлашћење - писмо за корисника сопствене менице,  

 

КОРИСНИК (Поверилац): 

 

 ЈКП „ОБРЕНОВАЦ” Обреновац, ул. Цара Лазара бр.3/1, 11500 Обреновац,  
 ПИБ: 101935647,  
 Текући рачун: 205-114377-46, Комерцијална банка. 

 

Дужник – издаваоц менице _____________________ из _______________________, Вам 

предаје једну бланко, оверену и потписану соло меницу број 

___________________________________________________, као гаранцију за: 

______________________________________________________________________ 

(уписати конкурсном документацијом захтевану опцију). 

1. да ће изабрани понуђач приступити потписивању уговора, (за озбиљност понуде),  

2. за добро извршење посла,  

3. за отклањање грешака у гарантном року. 

Бланко соло меница је издата за износ од ________% укупне процењене вредности 

предметне набавке без ПДВ-а (уписати захтеван износ), за набавку добара – Набавка 

ауто гума, ЈНМВ-16/2016, што износи _________________ динара без ПДВ-а.  
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Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату и да безусловно и неопозиво, 

без протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима изврши наплату 

са свих рачуна Дужника _____________________ из __________________, ул. 

__________________ бр._______ и представништво у __________________, ул. 

________________________ бр.______, ___________________________, а у корист 

Повериоца ЈКП „ОБРЕНОВАЦ” Обреновац, ул. Цара Лазара бр.3/1, 11500 Обреновац, 

ПИБ: 101935647, Текући рачун: 205-114377-46, Комерцијална банка. 

Овим изричито и безусловно овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату 

изврше на терет Дужника са свих наших рачуна код тих банака, као и да поднети налог 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. Истовремено 

изјављујемо (Дужник) да се одричемо права на повлачење овог овлашћења или 

стављања било каквог приговора, односно приговора повлачења и отказивања налога за 

наплату и сторнирања задужења по овом основу за наплату и обавеза из предметног 

Уговора. 

Меница је важећа и у случају да у току трајања Уговорених обавеза дође до промене 

лица овлашћеног за заступање Дужника, лица овлашћених за располагање средствима 

са рачуна Дужника, промене печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових 

правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.  

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање 

Дужника,________________________________, ЈМБГ:                                                     , 

функција у привредном субјекту: _________________________________. 

Ово менично овлашћење - писмо је сачињено у два истоветна примерка од којих је један 

примерак за Повериоца, а један задржава Дужник. 

 

У  ____________________, ___________. год. 

 

                                                                              ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ – ДУЖНИК 

                                                                                                                                       

                                                                                  ________________________________ 

                                                                                            (печат и потпис овлашћеног лица) 
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