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Република Србија 
ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“  ПОЖАРЕВАЦ 
-Комисија за јавну набавку мале вредности 
Број:  2111/2 
03.04.2017. године 
П о ж а р е в а ц  
   

СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ 
ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

                                                                                                           
 
ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН МВ  
1.2.11/2017 
 
Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку број ЈН МВ 
1.2.11/2017, „УСЛУГА ШТАМПАЊА РАЧУНА И ОБРАЗАЦА“, ОРН ОРН 79820000- Услуге у 
вези са штампањем, доставило је наручиоцу писани захтев путем e-mail-а дана 31.03.2017. 
године у 13,46 часова заведен под бројем 2111, којим поставља питање за следеће: 
 
У вези са припремом понуде за јавну набавку услуга штампања образаца и рачуна ЈНМВ бр. 
 ОС 1.2.11/2017 наручилац ЈП „Топлификација“ Пожаревац, молимо вас за појашњења и 
одговоре на питања: 
 
ПИТАЊЕ 1. 

1. У оквиру конкурсне документације наводите да су понуђачи у обавези да уз понуду доставе 
једну бланко соло меницу, потписану и печатом оверену од стране овлашћеног лица са 
попуњеним, потписаним од стране овлашћеног лица и печатом овереним обрасцем меничног 
овлашћења (у прилогу конкурсне документације) за корисника бланко соло менице, 
фотокопијом картона депонованих потписа и копијом захтева за регистрацију меница, 
овереном од пословне банке регистрованом у Регистру меница НБС, као средство обезбеђења 
за озбиљност понуде у висини од 10% од вредности уговора (без ПДВ-а). На стр. 9/48, где 
прецизирате издавање менице за озбиљност понуде, потребно је уместо „вредности уговора“ 
навести „вредност понуде“ с обзиром да Наручилац не може да тражи издавање средства 
финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, у износу већем од 10% од вредности понуде 
(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 1. 
Наручилац исправља техничку грешку на страни 10. конкурсне документације тако да ће 
убудуће стајати: "10 % вредности понуде". 
 
Измена је  означена у наведеном делу. 
 
ПИТАЊЕ 2. 

2. Сугеришемо наручиоцу  да брише члан 16. Модела уговора, који се односе на „уговорену 
казну“, с обзиром да је у члану 14. и члану 15. Модела уговора примењен члан 61. став 7. 
Закона о јавним набавкама и тиме искључена могућност уговарања одредбе Уговора којом се 
дефинише уговорна казна, односно члан 16. Модела уговора је у супротности са чланом 265. 
тачка 3, са чланом 270. тачка 2, и са чланом 25. тачка 1, Закона о облигационим односима. 

 
У складу са чланом 20. ЗЈН, молимо вас за појашњења и одговоре на питања. 
  
ОДГОВОР 2.  
Уговорна страна има право да обезбеди своје потраживање. Уговарање више средстава 
обезбеђења уговора није противно императивним нормама. Из наведених разлога наручилац 
остаје при захтевима из конкурсне документације. Уговори о јавним набавкама по својој 
природи су уговор по приступу па друга уговорна страна може само да прихвати услове из 
уговора или да одбије његово закључење." 
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Обзиром да је чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 
124/12, 14/15 и 68/15) прописано  да ако наручилац измени или допуни конкурсну 
документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је 
дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за 
подношење понуда, обавештавамо заинтересована лица да је рок за подношење понуда за 
ЈН МВ ОС  1.2.11/2017, „УСЛУГА ШТАМПАЊА РАЧУНА И ОБРАЗАЦА“, ОРН ОРН 79820000- 
Услуге у вези са штампањем, продужен. 
 
Крајњи рок за подношење понуда је 10. АПРИЛА 2017. године до 12,00 часова. 
 
Радно време наручиоца за непосредно подношење понуда је сваког радног дана од 07,30-
15,30 часова. 
 
Јавно отварање понуда ће се обавити 10. АПРИЛА 2017. године у 13,00 часова, у 
просторијама  ЈП “Топлификација“ Пожаревац, ул. Трг Радомира Вујовића бр. 2, 12000 
Пожаревац, канцеларија бр. 31 (сала за састанке - IV спрат) уз присуство овлашћених 
представника заинтересованих понуђача. 
 

Ово појашњење и измењену конкурсну документацију у складу са чланом 63. став 3. 
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац 
објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници www.tоplifiкаcijа.rs 

   
 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН МВ ОС 1.2.11/2017 

 


