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ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 
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''НАБАВКА УСЛУГЕ ИЗВОЂЕЊА ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА
СЕДМОГ/ОСМОГ/ПРВОГ/ДРУГОГ/ТРЕЋЕГ/ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА

ГИМНАЗИЈЕ 

Мења се конкурсна документација у следећем:

1. страна 16-  Начин и рок плаћања –  Наручилац  преноси  до  60%
уговореног  износа  на  рачун  Понуђача  најкасније  три  дана  пре
почетка реализације услуге.

2. страна  19  –  Закључивање  уговора  -  Приликом  потписивања
уговора изабрани понуђач је дужан да достави Банкарску гаранцију
за  повраћај  авансног  плаћања.  Добављач се  обавезује  да  у
тренутку  закључења  уговора, преда  купцу 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  аванса  од  60%  од  укупне  вредности
уговора без ПДВ-а, са роком важности који је  10 (десет) дана дужи
од истека рока за коначно извршење посла. 

3. стране 35,40,45,50,55 – Модел уговора – партија 1,2,3,4,5 –члан 4 –
Наручилац се обавезује да ће уговорени износ  од ______________
динара уплатити на следећи начин: 

 - до 60% уговореног износа на рачун Понуђача најкасније три дана пре
почетка реализације услуге. У осталом делу текст остаје исти.
4. стране 36,41,46,51,56 - Модел уговора – партија 1,2,3,4,5 – члан 9 –

финансијско  обезбеђење –  Понуђач  је  дужан  да  Наручиоцу
приликом  потписивања  уговора  достави  Банкарску  гаранцију  за
повраћај авансног плаћања.  Добављач се обавезује да у тренутку
закључења  уговора, преда  купцу 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 аванса од 60% од укупне вредности уговора без
ПДВ-а,  са  роком важности који је  10 (десет) дана дужи од истека
рока  за  коначно  извршење  посла.  Ако  добављач чија  је  понуда
изабрана, не приступи закључењу уговора или не достави средство
обезбеђења,  односно  не  достави  потписан  уговор,  (у  року  од  10
(десет)  дана  од дана  достављања  уговора  на  потпис)  купац  може
закључити уговор са првим следећим најповољнијим  понуђачем, о
чему ће писано обавестити све понуђаче.

5. страна 63 -  Изјава о намерама у вези гаранције пословне банке –
након текста унети назив понуђача текст гласи:      Издати безусловну
и на први позив плативу банкарску гаранцију за повраћај авансног
плаћања, на износ  од 60% од укупне вредности уговора без ПДВ-а,
са роком важности који је  10 (десет) дана дужи од истека рока за
коначно извршење посла. 

                  


