
Република Србија 
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД 
ул. Кнеза Вишеслава бр. 66, 11030 Београд 
Евиденциони број: 404-13/20-8 
Датум: 12. 02. 2020. 

 
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 03/20 – НАБАВКА БАТЕРИЈА ЗА РУЧНЕ РАДИО 
СТАНИЦЕ 

 
 

За јавну набавку мале вредности бр. 03/20 – набавка батерија за ручне радио 
станице, наручилац је извршио следеће измене и допуне конкурсне документације: 

 
1. На страни 4 конкурсне документације, у тачки 1. грешком је наведен назив 

предмета набавке, па исправљена текст тачке 1. на поменутој страни гласи: 
 

  “  1. Предмет јавне набавке 
      Предмет  јавне  набавке бр. 03/20 су добра – Набавка батерија за ручне радио станице. 

Ознака из општег речника набавке: 31400000 – акумулатори, примарне ћелије и  
примарне батерије.  ” 

 
2. На страни 13 конкурсне документације, у тачки 10. Упутства понуђачима како 

да сачине понуду, мења се текст у следеће: 
 
“Понуђач је дужан да у понуди достави уредно потписану сопствену бланко меницу, 

без жираната у корист наручиоца, са овлашћењем за попуњавање у висини од 10% 
вредности понуде без ПДВ-а, са клаузулом „неопозива“, „безусловна“, „без протеста“ и 
„по виђењу“, као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде. Меница мора да 
важи десет дана дуже од дана истека важности понуде. 

Менично овлашћење мора бити потписано и оверено, у складу са Законом о платном 
промету (Сл. лист СРЈ бр. 3/02 , 5/03 , Сл. гласник РС бр. 43/04 , 62/06 , 111/09 - др. закон, 31/11 
и 139/14 – др. закон).  

Са меницом и меничним овлашћењем изабрани понуђач је дужан да достави и копију 
картона депонованих потписа, ОП образац – оверен потпис лица овлашћеног за заступање и 
доказ о регистрацији менице. 

Уколико понуђач не достави средство финансијског обезбеђења на начин и под 
условима из става 1. – 3. овог одељка, његова понуда се неће узети у даљи ток разматрања. 

Изабрани понуђач је у обавези да наручиоцу, у тренутку закључења уговора, достави 
регистровану сопствену бланко меницу (соло меницу) као средство финансијског 
обезбеђења за добро извршење посла, уредно оверену и потписану од стране овлашћеног 
лица, као и менично овлашћење 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 дуже од дана уговореног рока за коначну 
испоруку предметног добра. 

Менично овлашћење мора бити потписано и оверено, у складу са Законом о платном 
промету (Сл. лист СРЈ бр. 3/02 , 5/03 , Сл. гласник РС бр. 43/04 , 62/06 , 111/09 - др. закон, 31/11 
и 139/14 – др. закон).  

Са меницом и меничним овлашћењем изабрани понуђач је дужан да достави и 
копију картона депонованих потписа, ОП образац – оверен потпис лица овлашћеног за 
заступање и доказ о регистрацији менице. 

Изабрани понуђач је у обавези да наручиоцу, у тренутку закључења уговора  достави 
регистровану сопствену бланко меницу (соло меницу) као средство финансијског 
обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, уредно оверену и потписану од 
стране овлашћеног лица, као и менично овлашћење у висини од 10% од уговорене 
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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 дуже од дана истека 
уговореног гарантног рока. 

Менично овлашћење мора бити потписано и оверено, у складу са Законом о платном 
промету (Сл. лист СРЈ бр. 3/02 , 5/03 , Сл. гласник РС бр. 43/04 , 62/06 , 111/09 - др. закон, 31/11 
и 139/14 – др. закон).  

Са меницом и меничним овлашћењем изабрани понуђач је дужан да достави и 
копију картона депонованих потписа, ОП образац – оверен потпис лица овлашћеног за 
заступање и доказ о регистрацији менице. 

Уколико понуђач не достави средства финансијског обезбеђења на начин и под 
условима из става 5. – 10. овог одељка, сматраће се да је одустао од закључења уговора. ” 

 
3. На страни 5 конкурсне документације врши се измена текста у табели, па 

коригован текст на страни 5 конкурсне документације гласи: 
 

“ III  ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И КОЛИЧИНЕ 
 
Неопходне количине по типу и основне минималне карактеристике. 
Р.Бр.  Тип радио станице  Количина бат. Капацитет (мин)  Напон (мин) 
01  Motorola  GP 140  GP 340 

 HNN9008, NiMH 
90      комада     1100 mAh                 7,2 V 

02  Motorola  CP 140 
 NNTN4851A, NiMH 

80      комада     1000 mAh                 7,2 V 

03  Motorola  GP 300 
 HNN9628, NiMH 

90      комада     1200 mAh                 7,2 V 

04  Motorola GP 900 
 NTN7143, NiMH 

35      комада     1200 mAh                 7,2 V 

05  Motorola MX 320 
 NLN5860, NiCD или NiMH 

5      комада     1200 mAh                 7,2 V 

06  ICOM  IC-F33GS 
 BP-231 BP-232, Li-Ion 

35      комада     2000 mAh                 7,4 V 

07  Motorola P-210 
 NTN-5521, NiCD или NiMH 

  10      комада     1200 mAh                  9,6 V 

 

Захтеви наручиоца: 
 Оригиналне батерије за наведене типове ручних радио станица произвођача Моtorola и 

ICOM или другог произвођача уколико имају захтеване минималне карактеристике и 
могућност несметаног рада ручних радио станица наведених произвођача; 

 Рок испоруке: 15 дана од дана закључења уговора; 

 Општа гаранција: 6 месеци; 
 Температурни опсег (минимум): - 200С до + 600С 
 Батерије морају бити у оригиналном паковању произвођача (да није репарирана и 

ремонтована); 
 

Понуђач се обавезује да у својој понуди батерија достави комплетну техничку 
спецификацију произвођача за батерије које нуди, из којих се могу сагледати све 
карактеристике батерија и да на отварању понуда достави узорке батерија - 1 комад по 
траженом моделу, ради испитивања функционалности. Након отварања понуда, наручилац 
ће накднадно вршити испитивање функционалности достављених узорака. Испитивање 
узорака вршиће се јавно уз присуство представника понуђача о чему ће бити сачињен 
записник, а понуђачима ће претходно бити упућен позив за присуство испитивању 

2/5 
 



функционалности узорака. Уколико понуђач не присуствује испитивању функционалности 
узорака, нема право да оспорава записник.  
 
Функционалност батерије се испитује на следећи начин: 
- Провером брављења (закључавања) батерије – батерија мора чврсто да стоји у кућишту и 
да остварује добар контакт да приликом потреса станице не изгуби напајање; 
 
Напомена: ово тестирање обухвата основне механичке особине и не бави се квалитативном 
анализом батерија (мерењем капацитивности).  
 

Достављени узорци биће враћени понуђачима након завршеног поступка предметне јавне 
набавке, односно након истека рока за улагање захтева за заштиту права у поступку јавне 
набавке. ” 

 
4. После стране 28 конкурсне документације, убацују се страна 29 – модел 

меничног овлашћења и страна 30 – изјава о средству финансијског обезбеђења 
дата у прилогу овог дописа.   

 
 
 за Комисију за јавну набавку  
 
 

            Синиша Мирков, дипл. инж. 
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XII  МОДЕЛ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА 
 

На основу Закона о меници ("Сл. лист ФНРЈ", бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ", бр. 16/65, 54/70, 
57/89 и "Службени лист СРЈ", бр. 46/96 и "Сл. лист СЦГ“, бр. 1/2003- Уставна повеља) и 
Закона о платном промету (Сл.лист СРЈ бр. 3/02,5/03, Сл. Гласник РС бр. 
43/04,62/06,111/09-др.закон, 31/11 и 139/2014 – др.закон)   
                                                   
ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 
 
Назив:  
Адреса:  
Матични број:  
ПИБ:  
доставља: 
 

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ 

 
КОРИСНИК: Републички хидрометеоролошки завод 
Адреса: Кнеза Вишеслава бр. 66, 11030 Београд 
Матични број: 07003706 
ПИБ: 102217008 
 
Предајемо Вам једну бланко соло меницу серијски број ________,  као финансијско 
обезбеђење за озбиљност понуде у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ бр. 03/20 – 
набавка батерија за ручне радио станице, која се односи на понуду број _______ од  
________2020. године (уписати заводни број понуде понуђача).  
 
Овлашћујемо Вас као Корисника да меницу можете попунити у висини од 10% вредности 
понуде без ПДВ-а и то: _____________ динара и овлашћујемо Вас као Корисника да 
неопозиво, безусловно, без протеста и по виђењу, вансудским путем, а у складу са важећим 
прописима, извршите наплату својих потраживања са свих наших рачуна као Дужника – 
издаваоца меницe из новчаних средстава, односно друге имовине. 
 
Меница је важећа и у случају да у току њеног трајања дође до промена лица овлашћених за 
располагање средствима на текућем рачуну Дужника и др. 

 
Ово овлашћење сачињено је у 3 (три) истоветна примерка, од којих 1 (један) задржава 
Дужник, а 2 (два) Корисник. 
 
Датум издавања Меничног овлашћења:________________   
        

                                         
Потпис овлашћеног лица: 

 
                                                                        М. П. 
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Образац бр. 8 

 
XIII ИЗЈАВА О СРЕДСТВУ ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

за јавну набавку добра – набавка батерија за ручне радио станице,  
 ЈНМВ број 03/20 

 
Изјављујем да сам сагласан да, у тренутку потписивања уговора, доставим 

регистровану сопствену бланко меницу (соло меницу) за добро извршење посла, 
уредно оверену и потписану од стране овлашћеног лица, и менично овлашћење, 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 
дуже од дана уговореног рока за коначну испоруку предметног добра. 

Изјављујем да сам сагласан да, у тренутку потписивања уговора, доставим 
регистровану сопствену бланко меницу (соло меницу) за отклањање грешака у 
гарантном року, уредно оверену и потписану од стране овлашћеног лица, и менично 
овлашћење, 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 дуже од дана истека уговореног гарантног рока. 

Изјављујем да сам сагласан да у случају неизвршавања уговорних обавеза у 
роковима и на начин предвиђен уговором, наручилац реализује средства финансијског 
обезбеђења. 

Меница за добро извршење посла мора да важи још 10 (десет) дана дуже од 
уговореног рока за коначну испоруку предметног добра. 

Меница за отклањање грешака у гарантном року, мора да важи још 10 (десет) 
дана дуже од дана истека уговореног гарантног рока. 

 
 
 

           Датум:                                   Потпис овлашћеног лица  
 

М. П. 
_____________________             _________________________ 

 
 

 
 

Напоменa: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 
определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или 
група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и 
оверити печатом образац. 
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