
У складу са чл. 63. ЗЈН  Наручилац објављује друге измене и допуне конкурсне 

документације за ЈНВВ 1/2014 –  Извођење екскурзија за ученике у школској   

2015/2016. години 

Наручилац мења конкурсну документацију на страни 11. тачка 1.2 под Кадровски 

капацитет тако да уместо речи  ''  10  стално запослених лица'' стоје речи 

 ''6 стално запослених лица''. 

Наручилац врши допуну конкурсне документације тако што на странама 20 и 21 , тачка 

12. Финансијско обезбеђење - допуњује подтачком Б) чији текст гласи: '' За обезбеђење 

испуњења уговорних  обавеза (за добро извршење посла), изабрани понуђач биће у 

обавези да у тренутку закључења уговора достави Наручиоцу оригинал сопствену 

бланко меницу, са клаузулом ,,без протеста“,  са копијом депо картона, и доказом о 

регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуну 

менице, насловљеним на Математичку гимназију, Београд, , Краљице Наталије 37, за 

добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, са роком 

важности минимум 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење посла. 

Уколико се у току реализације уговора продуже рокови за извршење уговорне обавезе, 

мора се продужити рок трајања за сопствену бланко меницу за испуњење уговорних 

обавеза. 

Средство финансијског обезбеђења не може да садржи додатне услове за исплату, 

краће рокове и мањи износ од оних које одреди Наручилац. Наручилац не може 

вратити понуђачу средство финансијског обезбеђења пре истека рока трајања, осим ако 

је понуђач у целости испунио своју обавезу која је обезбеђена.  

Меница и менична овлашћења ће се достављати по правилу: један уговор = једна 

меница. 

Саставни део Конкурсне документације је образац 4/1 - Изјава којом се понуђачи 

обавезују да ће, у случају доделе уговора, доставити средства финансијског обезбеђења 

предвиђена у Конкурсној документацији.'' 

Бивша подтачка Б) постаје подтачка Ц). У складу и у вези са овом допуном после 

обрасца бр. 4 на страни 55, Овлашћење за попуну менице – Менично писмо( за 

озбиљност понуде) , додаје се образац 4/1 Овлашћење за попуну менице – Менично 

писмо (за добро извршење посла). На страни 18, у делу- Обрасци , под тачком 4. додају 

се речи '' и 4/1''. У моделу уговора за партију 1 текст члана 4.и у моделима уговора за 

партије 2,3,4 и 5 текст члана 5. мења се и сада гласи:'' Извођач  се обавезује да у 

тренутку закључења уговора наручиоцу преда бланко сопствену меницу за добро 

извршење посла у висини 10% од вредности уговора без ПДВ-а, безусловну и плативу 

на први позив са меничним писмом у корист Наручиоца и банкарску гаранцију за 

повраћај авансног плаћања, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први 

позив. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини плаћеног 

аванса са ПДВ-ом, и траје до истека уговора. Предаја бланко сопствене менице са 

меничним писмом и банкарске гаранције из става 1. овог члана су услов за закључење 

уговора.'' 

У мопделу уговора за партију 1 у члану 8 а у моделима уговора за партије 2,3,4 и 5 у члану 9. 

додаје се 2. став чији текст гласи: ''Уколико Извођач током извођења екскурзије не 

поступа у складу са обавезом преузетом ставом 1 овог члана и у складу са својом 

Понудом Наручилац има право да активира меницу за добро извршење посла.'' 



Наручилац у прилогу доставља коначну верзију конкурсне документације за јавну 

набавку ЈНВВ 1/2014 са свим изменама и допунама  

 


