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-Измена и допуна конкурсне документације 
 

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012), 

врши се измена конкурсне документације у делу  конкурсне документације на страни 9. 

тачка 6  је тражен услов да право на учешће  у поступку има понуђач ако располаже 

неопходним финансијским капацитетом и то :  
Неопходан финансијски капацитет – Извештаја о бонитету за јавне набавке који издаје 

Агенција за привредне регистре-  не старији од 6 месеци од дана oбјављивања   позива на 

Порталу или биланс стања и биланс успеха за 2010.,2011. и 2012.годину  

       Доказ: Извештај о бонитету за јавне набавке, који издаје  АПР (копија) за 

2010.,2011.и2012.год. или биланс стања и успеха за 2010., 2011. и   2012.годину са мишљењем 

овлашћеног ревизора (копије) 

Како није уписано шта се тим извештајем о бонитету  доказује,допуњује се  тако да гласи :  

Неопходан финансијски капацитет – Извештаја о бонитету за јавне набавке који издаје 

Агенција за привредне регистре-  не старији од 6 месеци од дана oбјављивања   позива на 

Порталу или биланс стања и биланс успеха за 2010.,2011. и 2012.годину  којим се доказује да 

сте пословали без губитка у последње три обрачунске године , односно да је  остварен нетп 

добитак. 

       Доказ: Извештај о бонитету за јавне набавке, који издаје  АПР (копија) за 

2010.,2011.и2012.год. или биланс стања и успеха за 2010., 2011. и   2012.годину са мишљењем 

овлашћеног ревизора (копије) којим се доказује да сте пословали без губитка у последње три 

обрачунске године , односно да је остварен нето добитак. 



Ова допуна се додаје и у Образцу VI-2. Образац за испуњеност  услова из члана 75. и 76. 

Закона о јавним набавкама на страни 24.тачка 6. конкурсне документације 

        Ова допуна је саставни део конкурсне документације. 

 

- Исправља се грешка у конкурсној документацији на страни 16 где је грешком уписано да се 

тражи банкарска гаранција за озбиљност понуде и бланко соло меница пише:  

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

1.Банкарска гаранција за озбиљност понуде 

 

            Сваки понуђач је дужан да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде, и 

то бланко сопствену меницу 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 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.Банкарска гаранција за пзбиљнпст ппнуде траје 

најмаое кпликп и важеое ппнуде. 

 

Мења се тако да треба да гласи: 

1.Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде 

 

Сваки понуђач је дужан да уз понуду достави средство финансијског обезбеђења  за озбиљност 

понуде, и то бланко сопствену меницу 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 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.Банкарска гаранција за 

озбиљност понуде траје најмање колико и важење понуде. 

 

Мења се на страни 16 конкурсне документације поглавље 

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 

ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 



Као средство финансијског обезбеђења понуђач подноси банкарске гаранције и обавезујућа 

оргинална писма о намерама банке на начин превиђен у конкурсној документацији. 

Банкарске гаранције морају да буду неопозиве, безусловне и плативе на први позив без 

приговора. 

Банкарске гаранције не могу да садрже додатне услове за исплату, рокове краће од оних 

које је одредио наручилац, износ мањи од оног који је одредио наручилац или промењену месну 

надлежност за  решавање спорова. 

 Понуђач може поднeти гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни 

рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). 

Мења се цело поглавље 11.јер као средства финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и 

гаранција за добро извршење посла тражене  су бланко соло менице тако да поглавље 11. 

треба да гласи: 

11.ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 

ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

Изабрани понуђач је дужан да у тренутку закључења уговора поднесе бланко соло меницу са 

меничним писмом-овлашћењем за корисника бланко, соло менице на  износ од 10% од уговорене 

вредности, као средство финансијског обезбеђења, којом понуђач обезбеђује испуњење својих 

уговорних обавеза . 

Финансијско обезбеђење мора трајати најмање онолико колико траје рок за испуњење обавезе 

понуђача која је предмет обезбеђења. 

Уколико понуђач у тренутку закључења уговора не поднесе или одбије да поднесе бланко соло 

меницу са овлашћењем, наручилац ће уговор доделити следећем најповољнијем понуђачу. 

и на страни 17.брише се пасус“ Ако за време трајања уговора промене се рокови за извршење 

уговорене  обавезе, важност банкарске гаранције мора се продужити. 

             Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да 

понуђач не буде извршавао своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором“ 

Ове измене су саставни део конкурсне  документације 

 Комисија за јавне набавке  


