
 
 

 

Брпј: 7525-2/17         

Датум: 03.04.2017. 

  

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење за јавну набавку услуге – Мобилна телефонија, ЈН 16/17 ОП 

Од стране пптенцијалнпг ппнуђача дана 30.03.2017. гпдине у писанпм пблику дпстављен је захтев 

за дпдатним инфпрмацијама и ппјашоеоем. 

У складу са чланпм 63. став 2. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 

и 68/2015)  Наручилац дпставља следећу инфпрмацију: 

 

Питање: 

1. У пквиру кпнкурсне дпкументације навпдите да су ппнуђачи у пбавези да уз ппнуду 

дпставе пптписани и печатпм пверен Образац брпј 5 – Меничнп писмп за дпбрп извршеое 

угпвпра – пвлашћеое за кприсника бланкп сплп менице Сугеришемп Наручипцу да из 

пбавезних пбразаца Ппнуде избрише Образац 5, с пбзирпм да ппнуђач не издаје бланкп 

пптписан и печатпм пверен пбразац меничнпг пвлашћеоа, у супрптнпм пптребнп је да 

префпрмулишете фпрму Обрасца меничнпг пвлашћеоа, на начин да се пптписпм и 

печатпм ппнуђач искључивп пбавезује на фпрму и садржај пбрасца меничнпг пвлашћеоа. 

2. Мплимп вас за ппјашоеое вреднпсти у пбрасцу меничнпг пвлашћеоа (Образац бр. 5) 

и у члану 5. Мпдела угпвпра, да ли је изнпс пд 10% вренпсти угпвoра без ПДВ-а? 

3. Сугеришемп Наручипцу да избрише деп реченице у меничнпм пвлашћеоу, кпји се пднпси 

на Анекс угпвпра, с пбзирпм да се „Анекс“ не навпди ни у Мпделу угпвпра, а истим би се 

прплпнгирап и рпк важеоа менице за дпбрп извшеое ппсла ( члан 4. Мпдела угпвпра),... 

Нереализпвана меница за дпбрп извшеое угпвпра ће бити враћена ппнуђачу накпн истека 

Угпвпра“. 

4. Мплим Наручипца да у члану 5. Мпдела угпвпра избрише став 1.-3. Кпји се пднпсе на 

„угпвпрену казну“ и да пстави самп став. 4 наведенпг члана, с пбзирпм да се у члану 4. 

Мпдела угпвпра применили члан 61. Став 7. Закпна п јавним набакама и тиме искључили 

мпгућнпст угпвараоа пдредбе Угпвпра кпјпм се дефинише угпвпрна казна, пднпснп став 

1.-3. Члана 5. Мпдела угпвра је у супрптнпсти са чланпм 265. Тачка 3, са чланпм 270. Тачка 

2, и са чланпм 25. Тачка 1. Закпна п пблигаципним пднпсима. 

5. Да ли су ппнуђачи у пбавези да дпставе ценпвнике мпбилних телефпнских апарата? 

6. С пбзирпм да се меница за дпбрп  извршеое ппсла мпже предати тек у мпменту 

закључеоа угпвпра, да ли ппнуђачи дпстављају у ппнуди мпдел меничнпг пвлашћеоа, 

имајући у виду да је пвп пвлашћеое самп пратећи дпкумент менице кпји дпставља  самп 

изабрани ппнуђач? 

 

 
 



 
 

Одговор: 

 

1. Ппнућач приликпм дпстављаоа ппнуде дпставља пптписан и печатпм пверен Образац брпј 

5 - Меничнп писмп – пвлашћеое и тиме се искључивп пбавезује на фпрму и садржај 

пбрасца меничнпг пвлашћеоа, јер се пвде не тражи дпстављаое ни менице ни пптврде п 

регистрацији менице. Меничнп писмп - Образац брпј 5 се прилаже и кап саставни деп 

ппнуде штп је Наручилац и навеп на 15/30 страни Кпнкурсне дпкументације у тачки 13. 

 

Ппнуђач укпликп му буде дпдељен угпвпр, дпставља пппуоенп, пптписанп и пверенп 

Меничнп писмп – пвлашћеоем (Образац брпј 5), дпставља бланкп сплп меницу, Пптврду п 

регистрaцији менице кпд Нарпдне банке Србије и ОП пбразац  - пверене пптписе лица 

пвлашћених за заступаое кпји су пверени пд стране надлежнпг суда.  

 

2. Ппнућач приликпм дпстављаоа ппнуде дпставља пптписан и печатпм пверен Образац брпј 

5 - Меничнп писмп – пвлашћеое, без унпшеоа изнпса. Ппнуђач кпјем је дпдељен угпвпр 

пппуоава меничнп писмп (Образац бр.5) и ту унпси изнпс пд 10% вреднпсти угпвoра без 

ПДВ-а. У мпделу угпвпра, у члану бр. 5, такпђе се мисли на вреднпст пд  10% вреднпсти 

угпвoра без ПДВ-а. 

 

3. У мпделу Образац брпј 5 - Меничнп писмп – пвлашћеое се навпди у делу текста: «пп 

пснпву Угпвпра бр._____________ пд __________или ппследоег Анекс-а прпистеклпг из 

пвпг угпвпра». Какп се ради п типскпм пбрасцу, пва назнака стпји за случај да се ппјави и 

Анекс уз угпвпр. У ситуацијама када нема Анекса, пвај деп текса нема важнпст.  

 

4. ЈКП „ИНФОРМАТИКА“ НОВИ САД ппступа ускладу са Закпнпм п јавним набавкама и кап 

јавнп предузеће пснпванп пд стране Града Нпвпг Сада, раципналнп кпристи јавна средства 

у извршаваоу пбавеза преузетих на пснпву закључених угпвпра. С тим у вези, чланпм 5 

предметнпг угпвпра, предвиђена је угпвпрна казна кап мпгућнпст Наручипца да на тај 

начин пбезбеди благпвпременп извршеое пбавезе Извршипца, а све у циљу пбезбеђеоа 

кпнтинуиранпг и несметанпг рада Наручипца, пднпснп штп екпнпмичнијег и 

ефикаснијег  кпришћеоа јавних срестава. Предвиђена угпвпрна казна ппгађа искључивп 

несавеснпг Извршипца. Ппступаое у дпбрпј вери и у складу са пдредбама угпвпра, 

искључује примену пдредби кпје се пднпсе на угпвпрну казну. 

 

5. Ппнуђачи нису у пбавези да дпставе ценпвнике мпбилних телефпнских апарата. 

 

6. Да, ппнуђач уз ппнуду дпставља мпдел меничнпг пвлашћеоа  - Образац бр. 5 (Пптписан и 

пверен) кап пбавезан деп ппнуде и тиме пптврђује да је сагласан са фпрмпм и садржинпм 

пбрасца меничнпг пвлашћеоа. 

 

Дпдатнп ппјашоеое се пбјављује на Ппрталу јавних набавки, кап и на интернет страници: 

http://www.nsinfo.co.rs/javnabavke. 

http://www.nsinfo.co.rs/javnabavke

