
                         
            Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 

             Управа за трезор  

Сектор за људске и материјалне ресурсе 

      Број: 404-00-2086-2/2016-001-008 

            18.11.2016. године 

              Поп Лукина 7-9 

                 Б е о г р а д 

 

 

  Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за 

јавну набавку услуге - испоруке топлотне енергије, у преговарачком поступку без 

објављивања пoзива за подношење понуда на основу члана 36. став 1. тачка 2), Јавна 

набавка број 12/2016, по партијама, за партију 3-  испорука топлотне енергије у Филијали 

Крагујевац, Бранка Радичевића бр. 16А 
 

                                                 Свим понуђачима који су преузели конкурсну документацију 

 

Питање: 
 

Молимо Вас да размотрите измене конкурсне документације за јавну набавку услуге - 

испоруке топлотне енергије, у преговарачком поступку без објављивања пoзива за подношење 

понуда на основу члана 36. став 1. тачка 2), Јавна набавка број 12/2016, по партијама, Партија 3- 

испоруке топлотне енергије у Филијали Крагујевац, Бранка Радичевића бр. 16А и то у следећим 

деловима: 

- На страни бр. 27 под 5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Услуге испоруке топлотне 

енергије за партију број 3 - Испорукa топлотне енергије у Филијали Крагујевац, Бранка 

Радичевића бр. 16А. У табели под редним бројем 4 - Цена по јединици мере без ПДВ-а дин/м², 

уместо дин/м² треба да стоји дин /м
3
, јер се наплата грејања врши по м

3 
грејног простора. 

 

Одговор: 

 На страни 27 од 47 конкурсне документације у одељку 5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: 

Услуге испоруке топлотне енергије за партију број 3- испоруке топлотне енергије у Филијали 

Крагујевац, Бранка Радичевића бр. 16А, као јединица мере у колони 3 је наведен м³, тако да је 

потребно исказати цену по јединици мере (метар кубни). 

 

Питање: 

 На страни бр. 11 под 10. Средство финансијског обезбеђења којим понуђачи обезбеђују 

испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке - Извршилац  се обавезује да у моменту 

потписивања овог уговора достави регистровану бланко сопствену (соло) меницу за добро 

извршење посла, оверену печатом и потписану од стране лица овлашћеног за заступање, са 

меничним овлашћењем за попуну, у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, у 

корист Наручиоца, која треба да буде са клаузулом ''без протеста'', роком доспећа ''по виђењу'' и 

роком важења 10 (десет) дана дужим од уговореног рока за извршење уговорних обавеза. 



 Достављена меница и менично овлашћење морају бити евидентирани у Регистру меница и 

овлашћења Народне банке Србије. Уз меницу мора бити достављена копија картона 

депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју Испоручилац наводи у 

меничном овлашћењу – писму. 

 Наручилац ће наплатити меницу у случају неизвршавања или несавесног и/или 

неблаговременог извршења уговором преузетих обавеза, без посебног обавештења  Извршиоца. 

Овлашћење за попуњавање менице мора бити потписано и оверено, сагласно Закону о 

платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС“, бр. 

43/2004 и 62/2006, 111/2009-др.закон и 31/2011). 

- Предложена измена: брисати средство обезбеђења за добро извршење посла за Партију 

3, јер се „Енергетика“ д.о.о при формирању цена и испоруке топлотне енергије у свему 

придржава одредаба Одлуке о снабдевању града Крагујевца топлотном енергијом, као и трајања 

грејне сезоне,грејног дана и температура које је дужна да постиже и одржава у просторијама 

наручиоца. 

 

Одговор: 

Наручилац остаје при захтеву из конкурсне документације. Извршилац је обавезан да 

достави меницу као средство финансијског обезбеђења у моменту закључења уговора. 

 

                                       

                                                                                   

                                                                       KOMИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


