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11000 Београд, Немањина 6 
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ПРЕДМЕТ: Измена и допуна бр. 1 Конкурсне документације за јавну набавку 
мале вредности подбијача, набавка бр. 24/2017 
 
 
Измена и допуна 1: На страни 5/37 конкурсне документације, стоји: 
 

Рок за подношење понуда је 23.06.2017. год. до 11,00 часова, 

7. Време и место отварања понуда 

Отварање понуда ће бити јавно и обавиће га Комисија наручиоца по истеку рока за 
подношење понуда, односно дана 23.06.2017. год. у 12,00 часова и то на адреси 
Наручиоца: „Инфраструктура железнице Србије“ ад, Београд, ул. Немањина 
бр.6. Оверено и потписано пуномоћје за овлашћеног представника понуђача за 
присуствовање отварању понуде доставља се уз понуду (као посебно писмено) или 
се предаје Комисији за јавну набавку најкасније на отварању понуда. Директор, као 
овлашћени представник понуђача, Комисији за јавну набавку даје на увид личну 
карту  и извод из Агенције за привредне регистре (Комисија може и без достављања 
наведеног извода проверити тај податак на сајту Агенције за привредне регистре). 
 
 

  Брише се, тако да сада гласи: 
 

Рок за подношење понуда је 30.07.2017. год. до 11,00 часова, 

7. Време и место отварања понуда 
Отварање понуда ће бити јавно и обавиће га Комисија наручиоца по истеку рока за 
подношење понуда, односно дана 30.07.2017. год. у 12,00 часова и то на адреси 
Наручиоца: „Инфраструктура железнице Србије“ ад, Београд, ул. Немањина бр.6. 
Оверено и потписано пуномоћје за овлашћеног представника понуђача за присуствовање 
отварању понуде доставља се уз понуду (као посебно писмено) или се предаје Комисији за 
јавну набавку најкасније на отварању понуда. Директор, као овлашћени представник 
понуђача, Комисији за јавну набавку даје на увид личну карту  и извод из Агенције за 
привредне регистре (Комисија може и без достављања наведеног извода проверити тај 
податак на сајту Агенције 
 
 
Измена и допуна 2: На страни 7/37 конкурсне документације, стоји: 

 

Начин и место испоруке добара 
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Испорука предметних добара биће извршена у Централном стоваришту у Батајници, 
магацин 978 ОЦ за механизовано одржавање пруга. 
 
 Брише се, тако да сада гласи: 
 

Начин и место испоруке добара 
Испорука предметних добара, вршиће се на паритету DAP Beograd, централно 
стовариште Батајница ( за стране понуђаче); односно FCO Beograd, Централно 
стовариште Батајница магацин 978 ОЦ за механизовано одржавање(за домаће 
понуђаче). 
 
Измена и допуна 3: На страни 24/37 конкурсне документације,у моделу уговора 
стоји: 
подразумева на паритету FCО Београд –Батајница Матрозова бб 
 

Цена је фиксна и непроменљива до коначног извршења уговорене обавезе. 

              Вредност уговора 

Члан 3. 

Укупна вредност  уговора  је  __________________ РСД, без ПДВ-а 

(словима:_______________________________________________________)         

Вредност ПДВ-а ____________________________  РСД. 

Укупна вредност  уговора  је  __________________ РСД, са ПДВ-ом. 

(словима: ______________________________________________________ ). 

 

      Рок испоруке 
Члан 4. 

Продавац се обавезује да изврши испоруку најкасније у року од _______ календарских дана рачунајући од дана 

ступања Уговора на снагу. 

 

Датумом испоруке у смислу доцње сматра се онај датум који је наведен на пријемном листу 

Купца. 

 

Брише се, тако да сада гласи: 
 
Испорука се врши  на паритету: DAP Београд (Incoterms 2010) , ГСМ Батајница, Матрозова 

бб ( за стране понуђаче), тј. FCO Београд,  ГСМ Батајница, Матрозова бб 

(за домаће понуђаче) 
 

Цена је фиксна и непроменљива до коначног извршења уговорене обавезе. 

              Вредност уговора 

Члан 3. 

Укупна вредност  уговора  је  __________________ РСД/ЕУР 

(словима:_______________________________________________________) РСД/ЕУР        

Вредност ПДВ-а ____________________________  РСД. 

(за домаће понуђаче) 

 

Укупна вредност  уговора  је  __________________ РСД/ЕУР        

(словима: ______________________________________________________ ). РСД/ЕУР        

(за домаће понуђаче) 

 

      Рок испоруке 
Члан 4. 

Продавац се обавезује да изврши испоруку најкасније у року од _______ календарских дана рачунајући од дана 

ступања Уговора на снагу. 

Продавац је дужан да достави уз испоруку, следећа документа: 

              -оригинал фактуру са детаљним описом робе, количине, цене и укупне  вредности у  3    примерка, 

 - отпремницу (packing listu) 

              - копију товарног листа ( за стране понуђаче) 

             - сертификат о пореклу - EUR 1 (за стране понуђаче) 
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Датумом испоруке у смислу доцње сматра се онај датум који је наведен на пријемном листу 

Купца. 

 
Измена и допуна 4: На страни 27/37 конкурсне документације у моделу уговора  
 
Гаранције за добро извршење посла и додатно испуњење уговорних обавеза 

Члан 12. 

За домаће понуђаче : Продавац се обавезује да  приликом потписивања уговора, на име гаранције за добро 

извршење посла, Купцу достави бланко соло меницу са меничним овлашћењем на 10% уговорене вредности без 

ПДВ-а и роком важења 30 дана од уговореног рока испоруке. Такође је потребно доставити и копију депо 

картона лица овлашћених за потписивање и потврду пословне банке која представља доказ да је меница 

регистрована код Народне банке Србије. 

 

У случају продужења рока из члана 4. Продавац је у обавези да Купцу достави ново менично овлашћење на 

исти износ, а са продуженим роком важности од 30 дана од новоутврђеног рока за испоруку.  

Продавац ће, ако се  налази на списку негативних референци, а предмет јавне набавке није 

истоврсан предмету за који је добио негативну референцу, приликом потписивања уговора, 

на име гаранције за додатно испуњење уговорних обавеза, доставити Купцу бланко соло 

меницу на 15% уговорене вредности без ПДВ-а и роком важења 30 дана дужим од 

уговореног рока за коначно извршење уговора у целости. 
 

Брише се, тако да сада гласи: 
Гаранције за добро извршење посла и додатно испуњење уговорних обавеза 

Члан 12. 

За домаће понуђаче : Продавац се обавезује да  приликом потписивања уговора, на име гаранције за добро 

извршење посла, Купцу достави бланко соло меницу са меничним овлашћењем на 10% уговорене вредности без 

ПДВ-а и роком важења 30 дана од уговореног рока испоруке. Такође је потребно доставити и копију депо 

картона лица овлашћених за потписивање и потврду пословне банке која представља доказ да је меница 

регистрована код Народне банке Србије. 

 

У случају продужења рока из члана 4. Продавац је у обавези да Купцу достави ново менично овлашћење на 

исти износ, а са продуженим роком важности од 30 дана од новоутврђеног рока за испоруку.  

Продавац ће, ако се  налази на списку негативних референци, а предмет јавне набавке није 

истоврсан предмету за који је добио негативну референцу, приликом потписивања уговора, 

на име гаранције за додатно испуњење уговорних обавеза, доставити Купцу бланко соло 

меницу на 15% уговорене вредности без ПДВ-а и роком важења 30 дана дужим од 

уговореног рока за коначно извршење уговора у целости. 

 
За стране понуђаче : банкарску гаранцију за добро извршење посла на 10%  од 
вредности из члана 2. Став 1. Уговора, која је неопозива, безусловна, платива на 
први позив и без приговора, са роком важности 30 дана од уговореног рока испоруке  

 
 

Измена и допуна 4: На страни 29/37 конкурсне документације  
 

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА 
 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на 
начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу„Инфраструктура железнице Србије“ ад, Сектор за набавке и 
централна стоваришта, I спрат, канцеларија бр. 391, Немањина 6, 11000 Београд са назнаком: 
„Понуда за јавну набавку мале вредности бр.ЈНМВ 24/2017  -  набавка подбијача, НЕ 
ОТВАРАТИ“. 
  
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 23.06.2017. год.  
до 11,00 часова .  
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Брише се, тако да сада гласи: 
 

2. ВАЛУТА КОЈОМ СЕ ИЗРАЖАВА ЦЕНА У ПОНУДИ 
Вредност понуде предметне јавне набавке из конкурсне документације се изражава 
у динарима (РСД) или еврима (ЕУР).  
Све понуде дате у ЕУР-има биће прерачунате у динаре по средњем курсу НБС на 
дан отварања понуда, ради упоређивања и рангирања.   
Домаћи понуђач може доставити понуду у EУР-има, али ће у случају закључења 
уговора плаћање бити извршено динарски по средњем курсу НБС на дан 
фактурисања. 
 

3. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА 
 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на 
начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  
 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
 
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
 

Понуду доставити на адресу„Инфраструктура железнице Србије“ ад, Сектор за набавке и 
централна стоваришта, I спрат, канцеларија бр. 391, Немањина 6, 11000 Београд са назнаком: 
„Понуда за јавну набавку мале вредности бр.ЈНМВ 24/2017  -  набавка подбијача, НЕ 
ОТВАРАТИ“. 
  
 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 30.06.2017. год. 
до 11,00 часова 

 
Измена и допуна 5: На страни 31/37 конкурсне документације  

 
Бланко сопствена меница за озбиљност понуде, са меничним овлашћењем, потврдом 
банке и депо картоном  (за домаће понуђаче) односно банкарска гаранција за 
озбиљност понуде (за стране понуђаче) 

 
 

Измена и допуна 6: На страни 33/37 конкурсне документације  
8.2. Захтев у погледу места и рока испоруке 

Испорука се врши: Београд – Батајница (Матрозова бб) магацин  
Крајњи рок за испоруку подбијача  не може бити дужи од 30 дана рачунајући од дана 
потписивања уговора и достављања гаранције за добро извршење посла. 

 
 

Брише се, тако да сада гласи: 
 

8.2. Захтев у погледу места и рока испоруке 

Испорука предметних добра, вршиће се на паритету DAP Beograd, централно 
стовариште Батајница ( за стране понуђаче); односно FCO Beograd, централно 
стовариште Батајница (за домаће понуђаче). Крајњи рок за испоруку подбијача  не 
може бити дужи од 30 дана рачунајући од дана потписивања уговора и достављања 
гаранције за добро извршење посла. 

 
Измена и допуна 7: На страни 33/37 конкурсне документације  

 
9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 
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Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим 
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде 
узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 
 
У цену је урачуната цена добра и трошкови испоруке до места определења Наручиоца. 
 
Цена је фиксна и не може се мењати.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. 
ЗЈН. 
 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено 
искаже у динарима.  
  
10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 
ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

Понуђач је обавезан да у понуди  достави бланко сопствену меницу са меничним 
овлашћењем за озбиљност понуде, која мора бити евидентирана у Регистру меница и 
овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од 
стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено 
менично овлашћење - писмо, са назначеним износом од 5% од укупне вредности понуде без 
ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат 
од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења 
менице је 30 дана дужи од опције понуде.  

 

  Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за 
подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач благовремено не 
потпише уговор о јавној набавци; понуђач не поднесе средство обезбеђења за добро 
извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације. 

 

Бланко соло меницу  за добро извршење посла - Изабрани понуђач се обавезује да у моменту 
закључења уговора  преда наручиоцу бланко соло меницу  за добро извршење посла, која мора бити 
евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена 
печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено 
попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне 
вредности Уговора  без ПДВ-а и рoкoм вaжeњe 30 дaнa дужим oд угoвoрeнoг рoкa за извођење 
радова. 
 
У случajу прoдужeткa рoкa извршeњa Уговора, Продавац je у oбaвeзи дa Наручиоцу дoстaви нoвo 
мeничнo oвлaшћeњe нa исти изнoс, a сa рoкoм вaжнoсти 30 дaнa дужим oд нoвoутврђeнoг рoкa зa 
извођење радова. 
Срeдствa гaрaнциje зa дoбрo извршeњe пoслa бићe плaтивa Наручиоцу кao нaкнaдa зa губитaк дo кoгa 
будe дoшлo збoг прoпустa Понуђача дa извши свoje oбaвeзe пo уговору. 
 
 

11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА 
РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање. 

 

12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца „Инфраструктура 
железнице Србије“ад, - Сектор за набавке и централна стоваришта, канцеларија бр. 19, Ул. 
Немањина 6, I спрат, канцеларија бр. 391 , 11000 Београд, Република Србија, путем  електронске 
поште на e-mail nabavka@infrazs.rs или факсом на број +381113620094  тражити од наручиоца 
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже 
наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, 
најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  
 
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или 
појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој 
интернет страници.  
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Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ бр. 24/2017“. 
 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за 
подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о 
продужењу рока за подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује 
конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није 
дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН,  и то:  

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници; 

 - ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача 
путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева 
да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то 
неопходно као доказ да је извршено достављање. 
 

 
 

Брише се, тако да сада гласи 
 

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 
 

Цена, односно укупна вредност робе која је предмет јавне набавке исказује се у динарима или 
еврима, без ПДВ-а и са ПДВ-ом (за домаће понуђаче) с тим да се цене не могу мењати и морају бити 
фиксне током свег времена трајања Уговора. 

Понуђач у понуди треба да назначи јединичну и укупну цену за сваки појединачни предмет набавке. 
Јединичне цене треба оформити тако да обухвате све трошкове. Плаћање ће се вршити одложено, 
на основу рачуна које издаје Продавац и то одложено у року од 45 дана од дана испоруке робе. 
Уколико се понуди краћи рок плаћања од 45 дана или авансно плаћање понуда ће се одбити као 
неприхватљива.   

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.  
 
Цена је фиксна и не може се мењати. 
  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. 
Закона о јавним набавкама. 
  
10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 
ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

За домаће понуђаче: 
 Понуђач је обавезан да у понуди  достави бланко сопствену меницу са меничним 
овлашћењем за озбиљност понуде, која мора бити евидентирана у Регистру меница и 
овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од 
стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено 
менично овлашћење - писмо, са назначеним износом од 5% од укупне вредности понуде без 
ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат 
од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења 
менице је 30 дана дужи од опције понуде.  

 

  Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за 
подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач благовремено не 
потпише уговор о јавној набавци; понуђач не поднесе средство обезбеђења за добро 
извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације 

 

За стране понуђаче: 
Понуђач као средство обезбеђења понуде доставља банкарску гаранцију за 
озбиљност понуде  која мора бити неопозива, без приговора, безусловна, платива на 
први позив, на износ од пет (5%) процената од вредности  понуде, која је издата од 
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угледне банке са седиштем у земљи наручиоца или у иностранству, а  која је 
прихватљива за наручиоца , са роком важности 30 дана дужим од опције понуде,  
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће 
рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац 
или промењену месну надлежност за решавање спорова. 
 

Домаћи понуђач: 
Бланко соло меницу  за добро извршење посла - Изабрани понуђач се обавезује да у моменту 
закључења уговора  преда наручиоцу бланко соло меницу  за добро извршење посла, која мора бити 
евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена 
печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено 
попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне 
вредности Уговора  без ПДВ-а и рoкoм вaжeњe 30 дaнa дужим oд угoвoрeнoг рoкa за извођење 
радова. 
Страни понуђач 
- банкарску гаранцију за добро извршење посла  са клаузулама: безусловна и платива на први позив. 
Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности 
уговора, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за испоруку робе.  
 
Наручилац ће уновчити меницу/банкарску гаранцију /депозит за добро извршење посла у случају да 
понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи 
износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.  
Ако се у току реализације уговора продуже рокови за извршење уговорене обавезе, понуђач је дужан 
да продужи важење средства финансијског обезбеђења, а према условима из Модела уговора, 
односно Уговора.   

 
Измена и допуна 8: На страни 23/37 конкурсне документације  

 
МОДЕЛ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ  

(доставља се уз Понуду, на меморандуму банке) 

ОБРАЗАЦ ГАРАНЦИЈЕ УЗ ПОНУДУ БР _____    Датум:  

[Меморандум гаранта или SWIFT идентификациони код] 

Коме: [име и информације за контакт корисника] 

Датум: [убацити датум издавања гаранције] 
 

Врста гаранције: Тендер гаранција на позив према URDG 758 
 

 Гаранција бр. (убацити референтни број гаранције) 

 Гарант: (убацити име и адресу места издавања) 

 Налогодавац: (убацити име и адресу) 

 Корисник: „Инфраструктура  железнице Србије“ ад Београд, Немањина бр. 6 

 Основни посао: Обавештени смо да је ………………………………. 

(у даљем тексту Налогодавац) одговарајући на Ваш позив за учешће на тендеру бр. ………… од ……….. за 

изградњу (опис радова и услуга), поднео Вама своју понуду бр. ………… од ………. 

 Износ гаранције у валута: (убацити цифрама и речима максимални плативи износ и валуту у којој је 

платив) 

 Сваки документ који се захтева да подржи позив за плаћање, независно од изјаве којом се потврђује 

оправданост позива, који се изричито захтева у тексту доле:    Ништа 

 Језик сваког захтеваног документа: Српски језик  

 Начин презентације:  папирно-брзом поштом 

 Место презентације: (Гарант да убаци адресу филијале где треба учинити презентацију) 

 Истек рока: (убацити датум истека или описати догађај истека) 

 Страна одговорна за плаћање свих накнада: налогодавац 
 

Као Гарант, ми се овде неопозиво обавезујемо да кориснику платимо сваки износ или износе до износа 

гаранције, по првој презентацији корисниковог једног или више усклађених позива, у коме се наводи: 

1. Ако Понуђач пре него што буде изабран: 

 Повуче своју понуду у току периода важности понуде који је дефинисан од стране Понуђача у 

обрасцу понуде или  

 Одбије да прихвати корекцију рачунских грешака у цени понуде. 

2. Ако Понуђач пошто буде обавештен о прихватању његове понуде од стране Наручиоца у току периода 

важности понуде: 

 Пропусти или одбије да потпише образац уговорног споразума када то од њега буде тражено или 
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 Пропусти или одбије да изда гаранције из уговора у складу са конкурсном документацијом. 
 

Сваки позив по гаранцији морамо примити на дан истека или пре истека рока у горе назначеном месту за 

презентацију. 
 

Ова гаранција потпада под Једнообразна правила за гаранције на позив (URDG) Ревизија 2010, ICC 

Публикација бр. 758. 
 

За и у име Банке 

 ........................................................         ...................................................... 

                  (потпис)                                                          (потпис) 

………………………………..        ………………………………………. 

(функција)       (функција) 
 

 
 
 
 
 
 

Комисија за јавну набавку 
 


