
 

Опшрина Кладово 

Месна заједница Грабовица  

број  113/2015 

дана 23.10.2015. 

 

Поступак јавне набавке  мале вредности   –  Асфалтирање дела  улице Моше Пијаде 

у МЗ Грабовица , ЈН бр 2/2015  

Питања и одговори: 

ПИТАЊЕ: 

„  У конкурсној документацији је одређена обавеза понуђача да као средство финансијског 

обезбеђења достави бланко меницу. 

Да ли је могуће да понуђач као средство обезбеђења достави банкарску гаранцију? 

Као објашњење постављеног питања, понуђач наводи да је чланом 12. став 3. Правилника 

о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 

доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ бр. 29/2013 и 104/2013), као 

једно од могућих средстава обезбеђења наведена банкарска гаранција, једнако као што је 

то и меница. Напомињемо да је достављане банкарске гаранције такође повољније за 

наручиоца јер пружа већу заштиту у обезбеђењу испуњења обавеза понуђача. Наручилац 

банкарску гаранцију може наплатити, без обзира на ликвидност понуђача, односно без 

обзира да ли је рачун понуђача у блокади или није, што са меницом није случај. “ 

ОДГОВОР: 

  На ваше  питање   у  вези јавне набавке радова мале вредности  - поступак јавне 

набавке  мале вредности   –  Асфалтирање дела улице Моше Пијаде у МЗ Грабовица , 

ЈН бр.2/2015    .  дајемо следећи одговор:   

Поштовани, 

У конкурсној документацији за предметну јавну набавку прописано  да  је Понуђач  

дужан да у понуди достави између осталог и : 

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, са назначеним износом од 3% од укупне вредности понуде 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. Рок важења менице 

је 30 дана од дана отварања понуда.   



Да би понуда била прихватљива понуђач је дужан да приложи средства обезбеђања као 

што је захтевано у конкурсној документацији. 

 Конкретан одговоре је  : „ Не може да достави банкарску гаранцију већ је дужан  да 

достави меницу,  као  што је наведено у конкурсној документацији. “ 

Срдачан поздрав,           

             

             

                                             Златко Калиновић , члан комисије 

                                                                                                                                                                                                    

Драгиша Матасаревић , члан комисије  

 

 

 

 

 

 

 


