
 

Република Србија 

Град Београд 

Градска управа града Београда 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА САОБРАЋАЈ 

 
На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама ( ''Службени гласник'' брoj 124/12, 14/15 
и 68/15 ),  

 

ПРВА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА БРОЈ 27/15 
OРГАНИЗОВАЊЕ ПУТОВАЊА РАДИ РАЗМЕНЕ ИСКУСТВА И  УНАПРЕЂЕЊА ЗНАЊА 

ЧЛАНОВА ТЕЛА ЗА КООРДИНАЦИЈУ 
 
Како је Секретaријат за саобраћај уочио грешку у Конкурсној документацији на странама 

11/34 и 24/34, врши Прву измену конкурсне документације на наведеним странама у следећем 
делу, тако што уместо „2% од вредности понуде“ треба да стоји  „2% од максималне 
вредности уговора“. 

 
 
Измењени обрасци чине саставни део конкурсне документације 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

Наручилац као средства финансијског обезбеђења испуњења обавеза у поступку 
јавне набавке и уговорних обавеза прихвата: 

 
 за обезбеђење испуњења обавезе у поступку јавне набавке - понуђачи су у 

обавези да доставе оригинал сопствену бланко меницу, са клаузулом ''без 
протеста'', са копијом депо картона, овереним ОП обрасцем и листингом са сајта 
НБС (не захтев за регистрацију) као доказом да је меница регистрована и 
оригиналним овлашћењем за попуну менице – Меничним писмом (Образац 
4), потписаним оригиналним потписом лица која су потписала меницу, 
насловљеним на Град Београд - Градску управу града Београда – Секретаријат за 
саобраћај, у износу од 2% од максималне вредности уговора без обрачунатог 
ПДВ, са роком важности до истека понуђеног рока важења понуде. 
За обезбеђење испуњења уговорних обавеза, изабрани понуђач биће у 
обавези да  у року од 10 дана од дана закључења уговора, достави 
Наручиоцу:  

 оригинал сопствену бланко меницу, са клаузулом ''без протеста'', са копијом депо 
картона, овереним ОП обрасцем и листингом са сајта НБС (не захтев за 
регистрацију) као доказом да је меница регистрована и овлашћењем за попуну 
менице, насловљеним на Град Београд - Градску управу града Београда – 
Секретаријат за саобраћај, за добро извршење посла у износу од 10% од 
вредности уговора без ПДВ, са роком важности минимум 30 дана дужим од 
уговореног рока за извршење услуге.  
Меница мора бити потписана оригиналним потписом (не може факсимил) од стране 

овлашћених лица за располагање средствима на рачуну, која се налазе на депо 
картонима банака (за колективно потписивање, као на депо картону, морају бити најмање 
два потписника). 

Менична овлашћења која прате меницу морају бити потписана оригиналним 
потписом (не може факсимил) лица која су потписала и меницу. 

Средства финансијског обезбеђења за испуњење обавеза у поступку јавне набавке 
ће бити враћена понуђачу, након закључења уговора. 

 
12.      ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  
 Наручилац је дужан да: 

 чува, као поверљиве, све податке о понуђачу садржане у понуди које је као такве, 
у складу са законом, понуђач означио у понуди,  

 одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података 
добијених у понуди и 

 чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача као и податке о 
поднетим понудама, до отварања понуда. 

Понуђач не може да означи поверљивим доказе о испуњености обавезних услова, 
цену и остале податке из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и 
рангирања. 

Наручилац ће као поверљива третирати само она документа која у доњем десном углу 
великим словима имају написано ''ПОВЕРЉИВО'', а испод тога потпис одговорног  
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VIII                                                                                                                       Образац 4 

ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ПОПУНУ МЕНИЦЕ – МЕНИЧНО ПИСМО 
 

На основу Закона о меници и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења 
јединствених инструмената платног промета 
ДУЖНИК:_______________________________________________________(назив и 
адреса). 
МБ: _____________________________________ 
ПИБ: ____________________________________ 
ТЕКУЋИ РАЧУНИ  И НАЗИВ БАНАКА :        
_________________________________________________ 
                                                              
________________________________________________                                                                  
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ЗА ЗАСТУПАЊЕ:______________________________________________ 
(унети одговартајуће податке дужника – издаваоца менице) 

ИЗДАЈЕ 
ОВЛАШЋЕЊЕ - МЕНИЧНО ПИСМО  

- за корисника бланко сопствене менице- 
 

КОРИСНИК: Град Београд – Градска управа града Београда – Секретаријат за 
саобраћај, (у даљем тексту: Поверилац) 
Предајемо Вам бланко сопствену (соло) меницу број _________________ (унети серијски 
број менице), као средство финансијског обезбеђења за испуњење обавеза у поступку 
јавне набавке број 27/15, услуге - Организовање путовања ради размене искуства и 
унапређења знања чланова тела за координацију. 
Овлашћујемо Повериоца, да предату меницу може попунити у износу 2% од 
максималне вредности уговора односно износ од____________________________ 
динара без ПДВ (словима:_______________________________________динара), и да без 
протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима, изврши наплату са свих 
рачуна Дужника код банака, а у корист Повериоца.  
 
Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање изврше на терет свих 
наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да 
на рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у 
наплати рачуна. Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање 
приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату. 
 
Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање 
Дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране 
овлашћеног лица за заступање Дужника, и других промена од значаја за правни промет. 
Рок важења меничног овлашћења је до _________________ године. (минимум 90 дана од 
дана јавног отварања понуда). 

Датум: М.П. 
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

   

Напомена: 
*У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да овај образац 
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да 
одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац, који у 
том случају мора бити наведен у споразуму из чл.81 ст.4 ЗЈН. 
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