
Завод за јавно здравље Кикинда 

 

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 
 1. Средствa финансијског обезбеђења 

  

  1.1. Привредни субјекат коме буде додељен уговор дужан је да у тренутку 

закључења уговора достави Наручиоцу: 

 - Попуњену сопствену меницу за добро извршење посла, у висини од 10% од 

вредности понуде, без ПДВ-а, потписану и оверену, од стране лица овлашћеног за заступање и 

регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“ бр. 

3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр. 43/2004, 62/2006, 111/2009, 31/2011, 139/2014 и други) и 

Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења 

(„Службени гласник РС“ бр. 56/2011, 80/2015, 76/2016, 82/2017 и 14/2020); 

 - Mенично овлашћење да се меницa у висини од 10% од вредности понуде, без 

ПДВ-а, без сагласности Привредног субјекта може поднети на наплату у року који траје 

најмање 30 дана након истека рока важности уговора, у случају неизвршења уговорних 

обавеза; 

 - Потврду о регистрацији менице;  

 - Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде 

депоновани потпис и печат привредног субјекта, оверен печатом банке са датумом овере не 

старијим од 30 дана, од дана закључења уговора. 

 Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити 

идентичан са потписом у картону депонованих потписа.  

 У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на 

снази. 

 По истеку рока важности менице Наручилац ће предметну меницу вратити, на 

писани захтев Привредног субјекта.  

  

 1.2. Привредни субјекат којем буде додељен уговор дужан је да у тренутку 

примопредаје предмета уговора достави: 

  - Попуњену сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року 

у висини од 3% од вредности понуде, без ПДВ-а, потписану и оверену, од стране лица 

овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету 

(„Службени лист СРЈ“ бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр. 43/2004, 62/2006, 111/2009, 

31/2011, 139/2014 и други) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења 

Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 56/2011, 80/2015, 76/2016, 82/2017 

и 14/2020); 

 - Mенично овлашћење да се меницa у висини од 3% од вредности понуде, без 

ПДВ-а, без сагласности Привредног субјекта може поднети на наплату у року који траје 

најмање 15 дана након истека гарантног рока; 

 - Потврду о регистрацији менице;  

 - Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде 

депоновани потпис и печат привредног субјекта, оверен печатом банке. 

 Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити 

идентичан са потписом у картону депонованих потписа.  

 У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје 

на снази. 

 По истеку рока важности менице Наручилац ће предметну меницу вратити, на 

писани захтев Привредног субјекта 

 

 

 2. Реализација средстaва финансијског обезбеђењa 
 Наручилац може да реализује средствa финансијског обезбеђења уколико 

Привредни субјекат не извршава обавезе из поступка јавне набавке као и уговорне обавезе. 

 


