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На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр. 124/12, 

14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку сачињава 

 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

за јавну набавку услуга у поступку јавне набавке мале вредности  

- Услуга израде апликативног софтвера за потребе Дипломатског протокола Министарства 

спољних послова  - 

редни број: ЈН 8/2018 

 

 

 

на писани захтев заинтересованог лица, примљен путем електронске поште дана 23. маја 

2018. године  у 10:51 часова: 

 

 

 

1. Питање заинтересованог лица: 
На страни 12 од 33 предметне Конкурсне документације, назначено је да је понуђач дужан 

да у понуди достави меницу за озбиљност понуде, оп обрасцем, потврдом пословне банке о 

извршеној регистрацији и меничним овлашћењем којим овлашћује наручиоца да може 

безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски иницирати наплату у висини 

до 10% од вредности понуде без ПДВ-а, са роком важења 30 дана дужим од дана отварања 

понуда. 

Те да меница мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења који се води код 

Народне банке Србије у складу са Законом о платном промету («Службени лист СРЈ», бр. 

3/02 и 5/03 и «Службени гласник РС», бр. 43/04, 62/06, 111/09-др. Закон и 31/11), што 

понуђач доказује достављањем потврда о извршеним регистрацијама меница издатим од 

стране банке понуђача. 

Питање је да ли привредно друштво из Црне Горе (заинтересовани понуђач) односно на 

који начин може испунити овај тражени услов наручиоца? 

 

1. Одговор Комисије: 



 

 

Понуђач који има седиште у другој држави, тражени услов може да испуни тако што ће 

путем истоимене банке у Републици Србији или њене коресподентске банке извршити 

регистрацију менице код Народне банке Србије као што је наведено.  

Ако наведено није могуће реализовати, наручилац ће прихватити тражено средство 

финансијског обезбеђења регистровано у држави у којој понуђач има седиште. Менично 

овлашћење, потврда пословне банке о извршеној регистрацији и ОП образац су обавезни. 

 

Напомена: Додатне информације и појашњења чине саставни део конкурсне документације. 
 

 

Комисија за јавну набавку 

 

 
објавити на: 

- Порталу јавних набавки 

- интернет страници наручиоца 

 

 


