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ГЕРОНТОЛОШКИ  ЦЕНТАР  "НОВИ САД" 
Фрушкогорска бр. 32,  21000  Н о в и   С а д 
Број:01/8 
Датум:06.02.2018. године 
 
Појашњење Конкурсне документације бр.01/6 од 01.02.2018,  ЈН МВ  01/2018 

               
Поводом, електронским путем упућених питања за Комисију за јавну набавку добара – 

Ампулирани лекови и инфузиони раствори, ЈН МВ 01/2018, код Наручиоца заведеног под  

бр.01/7 од 05.02.2018. године, у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), објављујемо следећи одговор:       

 
Питање:  

 

Molimo Vas da nam u skladu sa clanorn 63. stay 2. Zakona 0 javnim nabavkama  ("SI. glasnik RS" br. 
124/2012, 1412015 i 68/2015) dostavite dodatne informacije  iii pojasnjenje  u vezi sa konkursnom  
dokumentacijom  za javnu nabavku  dobara, javna nabavka male vrednosti  broj 01/2018. 
1.    Odredbama  clana 12. Modela  okvirnog  sporazuma  predvideno  je da se Dobavliac obavezuje  
da kao sredstvo 
finansijskog  obezbedenja  za dobro  izvrsenje  okvirnog  sporazuma dostavi  Naruciocu  blanko solo 
menicu, koju Narucllac moze realizovati  u slucaju da Dobavljac  ne izvrsi sve svoje obaveze iz 
okvirnog  sporazuma,  kao i u slucaju da se ne pridrzava  bilo kojeg uslova iz Ponude ili jednostrano   
raskine okvirni  sporazum. 
Odredbama  clana 13. Modela okvirnog  sporazuma  predvideno je da se Dobavljac  obavezuje  da, 
kao sredstvo  finansijskog  obezbedenja,  prilikom  potpisivanja  ugovora preda Naruciocu  blanko solo 
menicu, kao garanciju  za dobro izvrsenje posla, koju Narucilac  moze realizovati  u slucaju da 
Dobavljac ne izvrsi sve svoje obaveze  iz pojedinacnoq  ugovora, kao i u slucaju da se ne pridrzava  
bilo kojeg uslova iz Ponude iii jednostrano   raskine  ugovor. 
Obaveza  predaje blanko, solo men ice na ime finansijske  garancije za dobro izvrsenie posla po 
osnovu ugovora predvidena je i clanorn 8. Modela  ugovora. 
Na navedeni  nacin Narucilac je konkursnom  dokumentacijom,  odnosno  Modelom okvirnog 
sporazuma  i Modelom  ugovora, predvideo obavezu  ponudaca / dobavliaca  na davanie dvostrukog  
sredstva finansijskog obezbedenja.  U skladu sa navedenim  odredbama  Modela okvirnog sporazuma  
i Modela ugovora izabrani ponudac,  odnosno dobavljac  bi6e duzan da Naruciocu  preda blanko solo 
menicu  u momentu zakljucenje okvirnog  sporazuma,  ali i prifikom potpisivanja  svakog 
pojedinacnog  ugovora koji 6e se zakljucivati  na osnovu  okvirnog sporazuma. 
Ovakva odredba predstavlja  neopravdano  optere6enie  za dobavljaca,  od koga se ocekuje da 
Naruciocu preda  unapred nepoznati  broi blanko, solo menica  na ime sredstava finansijskog  
obezbedenja.  Ovakav zahtev  Narucioca  u celosti je neopravdan,  buduci da se obaveza dostavljanja  
sredstava obezbedenja  mogla predvideti  i na nacin da je Narucilac u celosti zasticen u vezi sa 
postovanjern  odredbi Okvirnog sporazuma  / ugovora,  a da sa druge strane ne stvara neopravdano  
opretecenje  na strani ponudaca / dobavljaca. 
U skladu sa svim navedenim,  predlazemo  Naruciocu da izvrsi izmenu konkursne  dokumentacije  na 
nacin da predvidi obavezu da su ponudaci duzni da prilikom zakljucenja  Okvirnog sporazuma  dostave  
Naruciocu jednu  blanko, solo menicu na ime dobrog izvrsenja posla, odnosno  na ime postovania  
kako odredbi Okvirnog sporazuma,  tako i odredbi pojedinacnih  ugovora zakliucenih  na osnovu 
Okvirnog  sporazuma. 
Ovakvo  sredsvo obezbedenja  Narucilac  bi mogao podneti na izvrsenje za slucaju povrede bilo 
okvirnog sporazuma,  bilo pojedinacnog  ugovora, sa najvisim stepenom sigurnosti.  Izuzetno, 
Narucilac bi mogao predvideti  obavezu dobavliaca  da, u slucaju da je Narucilac upotrebio dostavljeno  
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spredstvo obezbedenja, dostavi novu menicu, na koji nacin bi Narucilac za sebe obezbedio  kontinuitet  
u pogledu obezbedenja dobrog  izvrsenja posla, bez neosnovanog  opterecenja  ponudaca/ 
dobavliaca. 
Dodatno  ukazujemo  Naruciocu da Fond za zdravstveno  osiguranje  primenjuje  predlozeni model 
obezbedivanja  sredstava finansijskog  obezbedenja  prilikom sprovodenja  postupaka  centralizovanih  
javnih nabavki, te Vas molimo da razmotrite  i usvojite nas predlog za izmenu konkursne  
dokumentacije. 
 

Појашњење: 

 

 Наручилац остаје при наводима у Конкурсној документацији бр.01/6 од 01.02.2018. 

године. 

 Наручилац је Конкурсном документацијом бр.01/6 од 01.02.2018. године предвидео 

обавезу Добављача да достави средство финансијског обезбећења за добро извршење оквирног 

споразума (члан 12. Модела оквирног споразума) и  средство финансијског обезбећења за 

добро извршење  појединачног  уговора  (члана 13. Модела оквирног споразума), не „двостурко 

средство финансијског обезбеђења“. 

 Наручилац сматра да није тачан навод Понуђача да се од изабраног понуђача, односно 

Добављача  „очекује да Наручиоцу  преда  унапред  непознати  број  бланко соло меница на 

име средства финансијског обезбеђења“  јер Конкурсном документацијом, односно моделом 

оквирног споразума  предвиђено је да Добављач: 

 приликом закључивања оквирног споразума предаје Наручиоцу у депозит бланко соло 

меницу као средство финансијског обезбеђења за добро извршење оквирног споразума, 

која остаје депонована код Наручиоца до истека рока важења оквирног споразума (две 

године), а која се нереализована враћа Добављачу у року од тридесет дана од дана када 

је Добављач у целости извршио своје обавезе преузете оквирним споразумом; 

 другу бланко соло меницу предаје Наручиоцу у депозит,  приликом закључивања 

појединачног уговора  као средство финансијског обезбеђења  за добро извршење посла 

(уговорних обавеза) која остаје депонована код Наручиоца до истека рока важења 

појединачног уговора, а која се нереализована враћа Добављау  у року од тридесет дана 

од дана када је Добављач у целости извршио своје обавезе преузете уговором (прва 

година) и  

 након истека рока важења прво закљученог појединачног уговора и враћања претходне 

менице, Добављач закључује други појединачни уговор на основу оквирног споразума и 

тада предаје трећу бланко соло меницу као средство финансијског обезбеђења за добро 

извршење посла (уговорених обавеза), а која се нереализована врћа Добављачу у року 

од тридесет дана од дана када је Добављач у целости извршио своје обавезе преузете 

уговором (друга година). 

 У току периода важења оквирног споразума (две године) код Наручиоца биле би 

депоноване две бланко соло менице, једна за добро извршење оквирног споразума и друга за 

добро извршење тренутно важећег појединачног уговора, што Добављачу не би требало бити 

неоправдано  оптерећење. 

 

 

                                                                               Комисијa за ЈН МВ 01/2018 

 


