
             УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

 
 11000 БЕОГРАД, Студентски трг 16, Тел./факс 2630-151, e-mail: matf@matf.bg.ac.rs, http:///www.matf.bg.ac.rs  

 

 

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАТЕРИЈАЛА ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВЊЕ ЗГРАДЕ И 

ОБЈЕКАТА 

ЈН - 01/2020 

 

 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 и 

68/15) наручилац, Математички факултет Универзитета у Београду, врши измену 

конкурсне документације у поступку јавне набавке материјала за текуће одржавање 

зграде и објеката, ознаке и броја ЈН - 01/2020. 

 

Врши се измена Конкурсне документације, у делу V, у образцу изјаве понуђача о 

финансијском средству обезбеђења за добро извршење посла (Образац 8) тако што се 

''оквирни споразум'' мења у ''уговор''. 

 

Нови Образац изјаве понуђача о финансијском средству обезбеђења за добро извршење 

посла (Образац 8), налази се на следећој страни. 

 

!!!Сви понуђачи су у обавези да уз понуду доставе нови, измењени Образац изјаве 

понуђача о финансијском средству обезбеђења за добро извршење посла (Образац 

8). 

 

!!!Понуђачи су у обавези да припреме и поднесу понуду у складу са извршеном 

изменом конкурсне документације. 

 

У свему осталом конкурсна документација за набавку материјала за текуће одржавање 

зграде и објеката, ознаке и броја ЈН – 01/2020, остаје неизмењена. 

 

Ова измена конкурсне документације чини саставни део конкурсне документације, од 

16.01.2020. године. 
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OБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ 

СРЕДСТВУ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ 

ПОСЛА 

(Образац 8) 
 
Понуђач_______________________________из_________________________, за јавну 

набавку материјала за текуће одржавање зграде и објеката, ЈН – 01/2020, даје следећу 

 

 

ИЗЈАВУ 

 

 

Изјављујем да сам сагласан, да ћу у случају да ми буде додељен уговор, у тренутку 

закључења уговора, предати Наручиоцу бланко сопствену меницу, као обезбеђење за 

добро извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница.  

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 

заступање, а уз исту ћу доставити попуњено и оверено менично овлашћење - писмо, са 

назначеним износом за попуну у висини од 10% од вредности уговора, без ПДВ-а, са 

клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име доброг извршења посла. 

Уз меницу ћу доставити копију картона депонованих потписа који је издат од стране 

пословне банке коју добављач наводи у меничном овлашћењу - писму. Рок важења 

менице је 10 дана дужи од истека важења уговора. 

 

 
 
 
 
 

Место и датум: 

 
___________________2020. године 

                            

               

               ____________________________ 

                 (потпис овлашћеног лица) 
 
 
 
 

 

Напомене:Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 

определи да образац потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача 

може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац. 

 


