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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О 
 ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 
 

У вези члана 61. став 7. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу  
ИЗЈАВУ 

под кривичном и материјалном одговорношћу 

Понуђач_______________________________________________________________________
_____________________________________________________ (навести назив понуђача) 

да ћу, уколико ми буде додељен уговор у поступку јавне набавке услуга редни бр. 9/15 -  
„Студија: Дубинска анализа саобраћајних незгода са погинулим лицима на територији града 
Београда“ доставити, у року од 10 дана од дана закључења уговора, тражена средства 
финансијског обезбеђења својих уговорених обавеза: 

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 __________ дана дужим од уговореног рока за извршење услуге 
(минимални рок важности 30 дана од дана истека уговореног рока за коначно извршење 
услуге). 

Понуђачи – правна лица директни и индиректни корисници буџетских 
средстава (уколико немају рачун код пословне банке), достављају оригинал овлашћење 
издато од стране Министарства финансија Републике Србије – Управа за трезор, које мора 
бити регистровано, на име обезбеђења испуњења уговорних обавеза, у висини од 10% од 
вредности уговора, без обрачунатог ПДВ, са роком важности _________дана дужим од 
уговореног рока за извршење услуге (минимални рок важности 30 дана од дана истека 
уговореног рока за коначно извршење услуге); ( чл. 4. став 4, чл. 7. став 1, чл. 11. став 2, 
Закона о платном промету „Службени лист СРЈ“,  број: 3/2002, 5/2003, и „Службени 
гласник РС“, број: 43/2004, 62/2006, 111/2009,-др. закон и 31/2011, и тачка 6 Одлуке о 
облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета 
„Службени гласник РС“, број: 57/2004, 82/2004 и 98/2013). 

 
 

Датум: М.П. 
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

   

 
Напомена:  
Уколико понуду подноси група понуђача, изјаву потписују и оверавају сви чланови групе понуђача. 

 
 


