
  

 

ДОО «Парк Палић» Палић 

Palicsi Park Kft. Palics 

DOO «Park Palić» Palić 

Број: 1318/1/2017 

Дана: 12.12.2017. 

П а л и ћ 

Кањишки пут 17а 

 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015) наручилац врши 

 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ 

ВРЕДНОСТИ: 

ИЗРАДА ПРОЈЕКТНОТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПРОШИРЕЊЕ 

САДРЖАЈА НА ТЕРМАЛНОМ БАЗЕНУ НА ПАЛИЋУ 

БР. ЈН/У/14/2017 

 

 Наручилац Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање 

туристичким простором „Парк Палић“ у конкурсној документације за јавну набавку 

услуга мале вредности Израда пројектнотехничке документације за проширење 

садржаја на Термалном базену на Палићу у року предвиђеном за достављање понуда 

врши следеће измене: 

 

1.  У делу 5, у одељку 5.8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, на страни 10/34 мења се 

текст тако да сада гласи: 

„ Авансно 50 % од уговорене вредности у року од 15 дана од дана пријема авансног 

предрачуна овереног од стране овлашћеног лица Наручиоца и тражене гаранције за 

повраћај аванса, а остатак по завршетку посла, у року до 45 дана од дана службеног 

пријема исправног рачуна.” 

 

2.  У делу 5, у одељку 5.11. ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ, на страни 11/34 после 

пасуса 3 додају се пасуси 4 и 5 који гласе: 

„Такође, понуђач је дужан да приликом закључења уговора достави средство 

финансијског обезбеђења као гаранцију за повраћај аванса и то регистровану бланко, 

соло меницу са меничним писмом/овлашћењем, као гаранцију за повраћај аванса. 

Бланко соло меница мора бити безусловна, платива на први позив, не може садржати 

додатне услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредио Наручилац, мањи 

износ од онога који је одредио Наручилац или промењену месну надлежност за 

решавање спорова. Бланко соло меница мора да садржи потпис и печат понуђача. 

Менично писмо/овлашћење обавезно мора да садржи (поред осталих података) и 

тачан назив корисника меничног писма/овлашћења (Наручиоца), предмет јавне 

набавке – број ЈН и назив јавне набавке, износ на који се издаје – у висини аванса, са 

навођењем рока важности – који је 30 дана дужи од уговореног рока за израду и 

испоруку пројеката. Наручилац је овлашћен да уновчи финансијску гаранцију дату уз 

уговор ако изабрани понуђач не испуњава своје уговорене обавезе. 

У случају подношења заједничке понуде понуђачи (чланови заједничке 

понуде/конзорцијума) могу дати једну гаранцију прибављену од стране само једног 

члана или више гаранција од свих чланова заједничке понуде, а укупна вредност 

гаранција не може бити мања од уговорене висине аванса.” 



  

 

 

3. На страни 27/34 мења се текст Образца 8. ИЗЈАВА О ФИНАНСИЈСКОМ 

ОБЕЗБЕЂЕЊУ који сада гласи: 

„  Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да ћемо, 

уколико закључимо уговор у поступку јавне набавке услуга – ИЗРАДА 

ПРОЈЕКТНОТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПРОШИРЕЊЕ САДРЖАЈА НА 

ТЕРМАЛНОМ БАЗЕНУ НА ПАЛИЋУ, приликом закључења уговора доставити 

једну бланко соло меницу и менично овлашћење за добро извршење посла у износу 

од 10% од укупне вредности уговора, без урачунатог пореза  на  додату  вредност, у  

корист  наручиоца, са  клаузулом “без  протеста”, роком доспећа  “по виђењу” и 

роком важења 30 (тридесет) дана дужим од уговореног рока за израду и испоруку 

пројеката. Такође, приликом закључења уговора ћемо доставити још једну бланко 

соло меницу и менично овлашћење за повраћај авансног плаћања у висини траженог 

аванса, са роком доспећа 30 дана дужим од уговореног рока за израду и испоруку 

пројеката. 

Истовремено се обавезујемо да ћемо, уз средства финансијског обезбеђења 

Наручиоцу предати и копију картона са депонованим потписом овлашћеног лица 

понуђача, као и копију захтева за регистрацију меница у Регистру меница Народне 

Банке Србије и овлашћења, који је оверен од стране наше пословне банке. “ 

 

4. На страни 29/34 у Образцу 9. у делу Комерцијално технички услови понуде мења се 

први пасус који сада гласи: 

„ Плаћање извршених услуга Наручилац ће вршити уплатом на рачун извршиоца 

авансно 50 % од уговорене вредности у року од 15 дана од дана пријема авансног 

предрачуна овереног од стране овлашћеног лица Наручиоца и тражене гаранције за 

повраћај аванса, а остатак по завршетку посла, у року до 45 дана од дана службеног 

пријема исправног рачуна.“ 

 

6. У складу са горе наведеним изменама из тачака 1, 2, 3 и 4. ове измене у Образцу 11. 

Модел уговора, на страни 33/34, мењају се чланови 4. и 7. 

Члан 4. сада гласи:  

„ Плаћање извршених услуга Наручилац ће вршити уплатом на рачун 

Извршиоца број _____________________, авансно 50 % од уговорене вредности у 

року од 15 дана од дана пријема авансног предрачуна овереног од стране овлашћеног 

лица Наручиоца и тражене гаранције за повраћај аванса, а остатак по завршетку 

посла, у року до 45 дана од дана службеног пријема исправног рачуна.“ 

 

Члан 7. сада гласи: 

„ Извршилац се обавезује да у тренутку закључења овог уговора достави 

Наручиоцу једну регистровану бланко соло меницу за добро извршење посла, на 

износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ, која представља средство 

финансијског обезбеђења и којом гарантује уредно испуњење свих својих уговорних 

обавеза, односно уредно извршење уговореног посла и евентуално плаћање уговорне 

казне. 

Такође, Извршилац се обавезује да у тренутку закључења овог уговора достави 

Наручиоцу још једну бланко соло меницу и менично овлашћење за повраћај авансног 

плаћања у висини траженог аванса, која представља средство финансијског 

обезбеђења за повраћај аванса. 



  

 

Меница треба да буде са клаузулом „без протеста“ и роком доспећа „по 

виђењу“ и роком важења 30 дана дужим од уговореног рока за израду и испоруку 

пројеката, с тим да евентуални продужетак рока има за последицу продужење рока 

важности менице и меничног овлашћења за исти број дана за који ће бити продужен 

рок. 

Истовремено, Извршилац се обавезује да Наручиоцу преда копију картона са 

депонованим потписом овлашћеног лица Извршиоца, менична овлашћења за 

Наручиоца да менице може попунити у складу са овим уговором, и копију захтева 

Извршиоца за регистрацију меница у Регистру меница Народне Банке Србије и 

овлашћења, који је оверен од стране пословне банке Извршиоца. 

Менице морају бити неопозиве, безусловне и наплативе на први позив 

Наручиоца. 

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да 

Извршилац не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин 

предвиђен овим уговором. 

Наручилац се обавезује да менице врати Извршиоцу по истеку наведених 

рокова, на писани захтев Извршиоца.” 

 

 У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена. 

 

 

 

НАПОМЕНА: Све наведене измене, као и нови обрасци које треба попунити, 

Образац 8, Образац 9. и Образац 11, налазе се у измењеној конкурсној документацији 

коју ће наручилац објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници 

истовремено кад и ову измену. 

 

 

 

              ДОО „Парк Палић“ 

       Комисија за јавну набавку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


