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У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/12,14/15 и 68/15), Комисија за 

јавну набавку радова у отвореном поступку – Инвестиционо одржавање на побољшању услова коришћења 

објеката (Грејање , прозори , фасада, унутрашња столарија и поправка дела зида)  , број ЈНОП – 3 /2016  

по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки дана 25.03.2016. године у року 

предвиђеном за подношење понуда врши 

 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНОП – 3 /2016   

 

 

1. У делу 3) УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ под тачком 

15 , врши се измена конкурсне  тако да исти сада гласи :  

„Врста финансијског обезбеђења:. 

1) Понуђач је дужан да уз понуду достави : 

A. средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде којим обезбеђује 

испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке у виду бланко соло менице са 

меничним овлашћењем на износ од 10% од понуђене вредности без пореза на 

додату вредност. Наведено менично овлашћење мора да важи најмање 90 дана.  

Наручилац може уновчити меницу дату уз понуду у следећим случајевима: 

- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду, 

- уколико понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија  одбије да потпише или не 

потпише уговор о јавној набавци у року који му одреди Наручилац, 

- уколико понуђач не поднесе средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у 

складу са захтевима из конкурсне документације. 

B. Изјаву понуђача о финансијској гаранцији у скалду са обрасцем из конкурсне 

документације   

 

2)  Изабрани понуђач је дужан да у року од 15 дана  по закључењу уговора достави банкарску 

гаранцију за повраћај авансног плаћања у висини  50 % уговорене вредности радова  без  пдв 

са роком важења најмање 30 дана дужим од истека рока за извршење посла, која је наплатива у 

случају да изабрани понуђач у целини или делимично не испуњава своје обавезе из уговора. 

Банкарска гаранција мора да буде безусловна и платива на први позив и не може да садржи 

додатне услове за исплату, краће рокове или мањи износ од оних које одреди наручилац или 

промењену месну надлежност за решавање спорова.  

Уколико понуђач поднесе гаранцију стране банке, тој банци мора бити додељен кредитни 

рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестицони ранг). Сви трошкови 

око прибављања банкарских гаранција падају на терет понуђача 

Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за 

рејтинг коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг 

агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је 

објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта (European Securities and Markets 

Authorities - ESMA). 

 

3) Понуђач са којим буде закључен уговор је дужан да у року од 15 дана од дана закључења 

уговора, Наручиоцу достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у 

виду оригинал банкарске гаранције на износ од 5% уговорене вредности  без пореза на додату 

вредност. Банкарска гаранција мора да буде безусловна и платива на први позив и не може да 

садржи додатне услове за исплату, краће рокове или мањи износ од оних које одреди 

наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.  



Уколико се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност 

банкарске гаранције мора да се продужи. 

Уколико понуђач поднесе гаранцију стране банке, тој банци мора бити додељен кредитни 

рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестицони ранг). Сви трошкови 

око прибављања банкарских гаранција падају на терет понуђача 

Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за 

рејтинг коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг 

агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је 

објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта (European Securities and Markets 

Authorities - ESMA). 

Рок важења банкарске гаранције мора бити најмање 30 дана дужи од истека рока за извршење 

посла. 

 

4) Понуђач је дужан да приликом примопредаје изведених радова, Наручиоцу достави средство 

финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року у виду оригинал банкарске 

гаранције на износ од 5% уговорене вредности без пореза на додату вредност којом гарантује 

да ће отклонити све мане и недостатке који се односе на квалитет и исправност радова и 

материјала, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу 

квалитета радова и материјала.  

Банкарска гаранција мора да буде безусловна и платива на први позив и не може да садржи 

додатне услове за исплату, краће рокове или мањи износ од оних које одреди наручилац или 

промењену месну надлежност за решавање спорова.  

Уколико понуђач поднесе гаранцију стране банке, тој банци мора бити додељен кредитни 

рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестицони ранг)  Сви трошкови 

око прибављања банкарских гаранција падају на терет понуђача 

Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за 

рејтинг коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг 

агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је 

објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта (European Securities and Markets 

Authorities - ESMA). 

Рок важења банкарске гаранције мора бити 5 дана дужи од гарантног рока. 

Додатно обезбеђење: 

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, а 

који има негативну референцу за предмет који није истоврстан предмету конкретне јавне 

набавке, је дужан да уместо средства обезбеђења које је тражено - писмо о намерама банке да 

ће банка понуђачу издати банкарску гаранцију за добро извршења посла у висини од 10% 

вредности уговора без ПДВ-а, достави оргинал писмо о намерама банке да ће банка понуђачу 

издати банкарску гаранцију за добро извршења посла у висини од 15% вредности уговора без 

ПДВ-а, уколико уговор буде закључен са тим понуђачем. 

У колико таквом понуђачу буде додељен уговор о јавној набавци исти је дужан да у року од 10 

дана од дана закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење 

посла, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права 

на приговор. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15% од 

укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од 

истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за 

извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се 

продужи. „ 

 

 

2. У делу ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. 

ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА под тачком  4 под А  додаје се : «Потенцијални 

понуђачи којима још није завршен Извештај о бонитету за 2015. годину, могу 



доставити фотокопије финансијски извештај , односно биланс стања и биланс успеха за 

захтевану  годину предат АПР-у».  

 

 

3. У моделу уговора врши се измена члана 7 став 1 тачка 1 тако да исти сада гласи :  

„1)  Извођач радова је дужан да у року од 15 дана  по закључењу уговора достави банкарску 

гаранцију за повраћај авансног плаћања у висини  50 % уговорене вредности радова  без  пдв са 

роком важења најмање 30 дана дужим од истека рока за извршење посла, која је наплатива у 

случају да изабрани понуђач у целини или делимично не испуњава своје обавезе из уговора. 

Банкарска гаранција мора да буде безусловна и платива на први позив и не може да садржи 

додатне услове за исплату, краће рокове или мањи износ од оних које одреди наручилац или 

промењену месну надлежност за решавање спорова.  

Уколико понуђач поднесе гаранцију стране банке, тој банци мора бити додељен кредитни 

рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестицони ранг). Сви трошкови 

око прибављања банкарских гаранција падају на терет понуђача 

Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за 

рејтинг коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг 

агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је 

објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта (European Securities and Markets 

Authorities - ESMA).“ 

 

4. На старни 15 под тачком 8 обрасца 5) ПРЕДРАЧУН- ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА врши се измена количине са 0,3 на 0,5 . 

 

5. Додаја се образац Изјаве понуђача о финансијској гаранцији . 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈНОП – 3 /2016   


