
ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН 

Крупањска 3 

11040 Београд 

Број: 104 

Датум: 26.09.2017. године 

 

ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације за јавну набавку услуга – извођење 

екскурзије, за потребе Школе за дизајн из Београда, ЈН бр. 1.2.1-2/17. 
 
Обавештавамо понуђаче да је дошло до измене конкурсне документације за јавну 
набавку услуга– извођење екскурзије, за потребе Школе за дизајн из Београда, ЈН бр. 
1.2.1-2/17. 
 
Измена конкурсне документације је следећа: 

 

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, део: понуда мора 

да садржи, страна 15 

 

ДОДАЈЕ СЕ: 

 

15. Оригинално писмо о намерама пословне банке за издавање банкарске гаранције 
за повраћај авансног плаћања, на целокупан износ аванса која мора имати клаузулу да 
је неопозива, безусловна и на први позив наплатива без приговора, са роком 
важности 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење набавке у целости. 
 

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, тачка 12, страна 

19 

 

УМЕСТО: 

 

12.2. Аванс 

 
Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија у обавези је да приликом 

потписивања уговора достави на име гаранције за повраћај аванса бланко сопствену 

меницу на целокупан износ аванса и да иста има важност трајања 10 (десет) дана дуже 

од дана извршење уговорене обавезе. Меница мора бити евидентирана у Регистру 

меница и овлашћења Народне банке Србије, оверена печатом и потписана од стране 

лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено 

менично овлашћење – писмо. Уз меницу мора бити достављена копија захтева за 

регистрацију менице, оверена од стране пословне банке понуђача, и копија картона 

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

меничном овлашћењу – писму. 



  
Уколико се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 

важност менице за повраћај аванса мора да се продужи за исти број дана за који ће 

бити продужен рок. Наручилац ће уновчити меницу за повраћај аванса у случају да 

понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен 

уговором. Поднета меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће 

рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.  
Уколико понуђач не достави тражено средство обезбеђења у моменту закључења 

уговора, уговор неће бити закључен, обзиром да ће наручилац поништити одлуку о 

додели уговора и уговор може да додели првом следећем најповољнијем понуђачу. 

Меница мора бити неопозива, безусловна и наплатива на први позив наручиоца. 

 
Наручилац ће меницу вратити по истеку наведеног рока, на писани захтев понуђача. 
 
 
Напомена:  

 
Уколико изабрани понуђач не достави меницу за добро извршење посла и меницу 
за повраћај аванса приликом потписивања уговора, сматраће се да је понуђач 
одбио да закључи уговор, те ће наручилац у складу са чланом 113. став 3. Закона 
закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 

 
 

ТРЕБА ДА СТОЈИ: 

 
Понуђач је дужан да уз понуду достави: 
 
Оригинално писмо о намерама пословне банке за издавање банкарске гаранције за 
повраћај авансног плаћања, на целокупан износ аванса која мора имати клаузулу да је 
неопозива, безусловна и на први позив наплатива без приговора, са роком важности 
30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење набавке у целости. 
 
Напомена:  

 
Уколико изабрани понуђач не достави меницу за добро извршење посла приликом 
потписивања уговора, сматраће се да је понуђач одбио да закључи уговор, те ће 
наручилац у складу са чланом 113. став 3. Закона закључити уговор са првим 
следећим најповољнијим понуђачем. 
 
 

XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ, страна 43 

 

 

 

УМЕСТО: 

 



 

                      ИЗЈАВА 

                О ДАВАЊУ СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКОГ 

ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

 

 

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да 

ћемо приликом закључења Уговора предати Наручиоцу бланко сопствену меницу и 

менично овлашћење за добро извршење посла, у корист Наручиоца, у износу од 10% од 

укупне вредности уговора без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста”, роком доспећа „по 

виђењу” и роком важења 10 (десет) дана дужим од уговореног рока за испоруку услуга, с 

тим да евентуални продужетак рока за испоруку услуга, има за последицу и продужење 

рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и 

рок за испоруку услуга. 

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да 

ћемо Наручиоцу предати и бланко сопствену меницу и менично овлашћење за повраћај 

аванса, на целокупан износ аванса, са клаузулом „без протеста”, роком доспећа „по 

виђењу” и роком важења 10 (десет) дана дужим од дана извршења уговорене обавезе.  
Истовремено се обавезујемо да уз менице и менична овлашћења из ст. 1. и 2. 

доставимо копије картона депонованих потписа овлашћеног лица и копије захтева за 

регистрацију меница овереног од банке у складу са Одлуком о ближим условима, 

садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“, бр. 

56/2011, 80/2015 и 76/2016) заједно са доказом о упису у Регистар меница и овлашћења 

НБС. 
 
 
 
 

Датум____________ Име и презиме овлашћеног лица 
 
 
 

Потпис овлашћеног лица  
М. П. 

 
 
 
 

ТРЕБА ДА СТОЈИ: 

 

                      ИЗЈАВА 

                О ДАВАЊУ СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКОГ 

ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

 



 

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да 

ћемо приликом закључења Уговора предати Наручиоцу бланко сопствену меницу и 

менично овлашћење за добро извршење посла, у корист Наручиоца, у износу од 10% од 

укупне вредности уговора без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста”, роком доспећа „по 

виђењу” и роком важења 10 (десет) дана дужим од уговореног рока за испоруку услуга, с 

тим да евентуални продужетак рока за испоруку услуга, има за последицу и продужење 

рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и 

рок за испоруку услуга.  
Истовремено се обавезујемо да уз меницу и менично овлашћење из ст. 1.  

доставимо копију картона депонованих потписа овлашћеног лица и копију захтева за 

регистрацију меница овереног од банке у складу са Одлуком о ближим условима, 

садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“, бр. 

56/2011, 80/2015 и 76/2016) заједно са доказом о упису у Регистар меница и овлашћења 

НБС. 
 
 
 
 

Датум____________ Име и презиме овлашћеног лица 
 
 
 

Потпис овлашћеног лица  
М. П. 

 
 
 
У свему осталом конкурсна документација остаје неизмењена. 
 
Измена и допуна конкурсне документације објавиће се на Порталу јавних набавки и сајту 
наручиоца. 
 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


