
20Б /61 

Конкурсна документација у отвореном поступку ЈНВВ 1/2015 

 

аутономије или локалне самоуправе о пореским обавезама које администрирају ови 

органи; 

 

Заштити животне средине - назив државног органа: Агенција за заштиту животне 

средине (Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине републике 

Србије), адреса Министарства: Немањина 22-26, Београд. интернет адреса: www. 

merz.gov.rs, адреса Агенције за заштиту животне средине: Руже  Јовановић 27а, Београд, 

интернет адреса Агенције: www.sepa.gov.rs; 

Заштити при запошљавању, условима рада - назив државног органа: Министарство 

рада, запошљавања и социјалне политике, адреса: Немањина 22-26, Београд, интернет 

адреса: www.minrzs.gov.rs. 

 

.ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 

А) За обезбеђење испуњења обавезе у поступку јавне набавке (за озбиљност понуде), 

понуђачи су у обавези да за сваку партију за коју подносе понуду, доставе оригинал 

сопствену бланко меницу, (оверену и потписану) са клаузулом ,,без протеста“, са 

копијом депо картона, и доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије 

и овлашћењем за попуну менице – Меничним писмом (образац бр. 4), насловљеним 

на Математичку гимназију, Београд , Краљице Наталије 37, у износу од 2% од вредности 

понуде без обрачунатог ПДВ-а, са роком важности до закључења уговора. 

Недостављање наведеног средства финансијског обезбеђења, сматраће се битним 

недостатком понуде. 

Б) За обезбеђење испуњења уговорних  обавеза (за добро извршење посла), изабрани 

понуђач биће у обавези да у тренутку закључења уговора достави Наручиоцу оригинал 

сопствену бланко меницу, са клаузулом ,,без протеста“,  са копијом депо картона, и 

доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за 

попуну менице, насловљеним на Математичку гимназију, Београд, , Краљице Наталије 

важности минимум 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење посла.  

Уколико се у току реализације уговора продуже рокови за извршење уговорне обавезе, 

мора се продужити рок трајања за сопствену бланко меницу за испуњење уговорних 

обавеза. 

Средство финансијског обезбеђења не може да садржи додатне услове за исплату, краће 

рокове и мањи износ од оних које одреди Наручилац. Наручилац не може вратити 

понуђачу средство финансијског обезбеђења пре истека рока трајања, осим ако је 

понуђач у целости испунио своју обавезу која је обезбеђена.  

Меница и менична овлашћења ће се достављати по правилу: један уговор = једна меница. 

Саставни део Конкурсне документације је образац 4/1 - Изјава којом се понуђачи 

обавезују да ће, у случају доделе уговора, доставити средства финансијског обезбеђења 

предвиђена у Конкурсној документацији. 

Ц) Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања  Изабрани понуђач се 

обавезује да у тренутку закључења уговора наручиоцу достави банкарску гаранцију за 

повраћај авансног плаћања, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на 

http://www.sepa.gov.rs/
http://www.minrzs.gov.rs/

