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ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈН 14/2013 
 
МЕЊА СЕ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НА СТРАНИ 73/84  НА СЛЕДЕЋИ НАЧИН: 
 
  3.Гаранције 

Члан 4. 

За добро извршење посла Извођач радова је дужан, у моменту потписивања  уговора, предати  Наручиоцу, као средство 

финансијског обезбеђења регистровану меницу уз менично овлашћење у износу од 10% од вредности Уговора без ПДВ-а , 

до истека гарантног рока. 

За гаранцију степена корисности и снаге котлова Извођач радова је дужан, у моменту потписивања уговора, предати 

Наручиоцу, као средство финансијског обезбеђења  регистровану меницу уз менично овлашћење у износу од 100% од 

вредности котлова без ПДВ-а са роком важности  до истека гарантног рока. 

За гаранцију за извођење радова у понуђеном року  Извођач радова је дужан, у моменту потписивања  уговора, предати 

Наручиоцу као средство финансијског обезбеђења регистровану  меницу уз менично овлашћење  у износу од 10% од 

вредности Уговора без ПДВ-а са роком важности до истека гарантног рока. 

МЕЊА СЕ ТАКО ДА САДА ГЛАСИ: 

За добро извршење посла Извођач радова је дужан, у моменту потписивања  уговора, предати  Наручиоцу, као средство 

финансијског обезбеђења регистровану меницу уз менично овлашћење у износу од 10% од вредности Уговора без ПДВ-а , 

с важношћу до 5 дана од дана  завршетка испитивања односно техничког пријема извршених радова. 

 

За гаранцију степена корисности и снаге котлова Извођач радова је дужан, у моменту потписивања уговора, предати 

Наручиоцу, као средство финансијског обезбеђења  регистровану меницу уз менично овлашћење у износу од 100% од 

вредности котлова без ПДВ-а са роком важности  5 дана од дана када референтна установа утврди степен корисности 

уграђених колова. 

 
За гаранцију за извођење радова у понуђеном року  Извођач радова је дужан, у моменту потписивања  уговора, предати 

Наручиоцу као средство финансијског обезбеђења регистровану  меницу уз менично овлашћење  у износу од 10% од 

вредности Уговора без ПДВ-а са роком важности од 5 (пет) дана  од дана када надзорни орган потпише грађевински 

дневник и констатује да су радови завршени. . 

У ОСТАЛОМ ДЕЛУ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОСТАЈЕ НЕ ПРОМЕЊЕНА. 

 
Комисија за ЈН 14/2013 

 
 
 
 
 


