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На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, 
бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила: 
 
 

 
П Р В У  И З М Е Н У  

К О Н К У Р С Н Е  Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј Е  
за јавну набавку бр. ЈН/3000/1554/2018 (1938/2018) 

 
 
 
 

1. Мења се Конкурсна документација на страни 20/98 конкурсне документације, у 
делу „Квалитет, обавезе и пенали”. 

 
Измењена подтачка „Квалитет, обавезе и пенали” на страни 20/98 конкурсне 
документације се налази у прилогу ове измене. 
 
2. Мења се поглавље 4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ  У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 
75. и 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА (на страни 23 до 31 од 98 конкурсне документације). 

 

Измењено поглавље 4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ  У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ 
ЧЛАНА 75. и 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА (на страни 23 до 31 од 98 конкурсне документације) се 
налази у прилогу ове измене. 
 
3. Мења се подтачка 6.9.1 Као саставни део понуде понуђач доставља:  
Банкарску гаранцију за озбиљност понуде (на страни 40 до 41 од 98 конкурсне 
документације). 
 
Измењена подтачка 6.9.1 Као саставни део понуде понуђач доставља:  
Банкарску гаранцију за озбиљност понуде (на страни 40 до 41 од 98 конкурсне 
документације) се налази у прилогу ове измене. 
 
Измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и Интернет страници 
Наручиоца. 
 

Ова измена представља саставни део конкурсне документације за Јавну набавку бр. 

ЈН/3000/1554/2018 (1938/2018). 

 
 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈН/3000/1554/2018 (1938/2018) 

 
 
Доставити: 
- Архиви 
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Квалитет, обавезе и пенали   

 Извршилац радове мора да изведе у квалитету по важећим законима и техничким 
прописима и по  прописној технологији за конкретну врсту посла. 

 Контрола обухвата и контролу основних материјала и контролу облика и димензија, 
контролу стандардности готових производа, као и контролу финалне обраде и 
готове конструкције.  

 Контролу квалитета изведених радова врше: овлашћено лице Извршиоца и 
представник Наручиоца, а Извршилац је обавезан, ради прегледа, да прекине 
радове у сваком тренутку који одреди Наручилац. Контрола квалитета се врши 
непрекидним праћењем и контролом рада. 

 По дефектажи конструкција, одмах по захтеву наручиоца допреми потребан 
материјал на ремонт у ТЕНТ-А (доставити: „Just in time“). 

 Критеријум прихватљивости: 1.по основу температуре не сме да буде више од 600C 
(а на главама рк уз котао у инцидентним случајевима 70-900C, као и на металним 
деловима); 2. oдступања елемената ±2%; 

 Током гарантног периода извршилац врши, заједно са Наручиоцем контролу 
изведених радова: контактним мерењем, а визуелно у застоју блока, а све 
неисправности дужан је да отклони о свом трошку. Предвиђена су два комплетна 
снимања. Уколико се констатује да су у гарантном року потребне поправке, снимати 
још онолико пута до испуњености услова утврђених конкурсном документацијом. 

 Наручилац задржава право раскида уговора као и право на накнаду штете у случају 
да Извршилац не испуњава уговорне обавезе: 

*Уколико не изводи радове у предвиђеним роковима или дође до закашњења рока,  

*Ако се Извршилац одмах не одазове позиву за установљење техничких 
недостатака. 

*Уколико нестручно и неквалитетно изводи радове.  

*Ако набавља неквалитетан материјал. 

*Ако радове обавља са нестручним радницима. 

*Уколико радна екипа није састава (по именима) како је понуђено и уговорено.  

*Уколико начини штету на опреми или конструкцији Наручиоца или другог извођача. 
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4 УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ  У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. и 76. 
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

Ред. 
бр. 

4.1  ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ  
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА 

 

1. 

Услов: 
- Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар; 

Доказ:  
- за правно лице: Извод из регистраАгенције за привредне регистре, 
односно извод из регистра надлежног Привредног суда  
- за предузетнике: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 
односно извод из одговарајућег регистра  
Напомена:  

 У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ 
доставити за сваког члана групе понуђача 

 У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ 
доставити и за сваког подизвођача  

2. 

Услов:  
- Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања 
или давања мита, кривично дело преваре 

Доказ: 
- за правно лице: 
1) ЗА ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПНИКА – уверење из казнене евиденције 
надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – 
захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту 
рођења или према месту пребивалишта. 
2) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – За кривична дела организованог криминала – 
Уверење посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у 
Београду, којим се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за 
неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе. С тим 
у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је 
обавештење http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-
za-pravna-lica.html 
3) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – За кривична дела против привреде, против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре – Уверење Основног суда  (које обухвата и податке из 
казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности 
редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је 
седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или 
огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно 
лице) није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре. 
Посебна напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата 
податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности 
редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења 
Основног суда доставити и Уверење Вишег суда на чијем подручју је 

http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html
http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html
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седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или 
огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно 
лице) није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично 
дело примања мита. 
- за физичко лице и предузетника: Уверење из казнене евиденције 
надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – 
захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту 
рођења или према месту пребивалишта. 
Напомена:  

 У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити 
овај доказ и за правно лице и за законског заступника 

 У случају да правно лице има више законских заступника, ове 
доказе доставити за сваког од њих 

 У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе 
доставити за сваког члана групе понуђача 

 У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе 
доставити и за сваког подизвођача  

Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања 
понуда. 

3. 

Услов:  
- Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 
територији 

Доказ: 
- за правно лице, предузетнике и физичка лица:  
1.Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио 
доспеле порезе и доприносе и 
2.Уверење Управе јавних прихода локалне самоуправе (града, 
односно општине) према месту седишта пореског обвезника правног 
лица и предузетника, односно према пребивалишту физичког лица, да је 
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода  
Напомена: 

 Уколико локална (општинска) управа јавних приход у својој 
потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне 
приходе прибављају и од других локалних 
органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду 
локалне управе јавних прихода приложи и потврде тих осталих 
локалних органа/организација/установа  

 Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо горе 
наведена два доказа, потребно је доставити уверење 
Агенције за приватизацију да се налази у поступку 
приватизације 

 У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе 
доставити за сваког учесника из групе 

 У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе 
доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача 
доставити за сваког од њих) 

Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања 
понуда. 
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4.  

Услов: 
- Да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема 
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде 

Доказ: 
Потписан и оверен Образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН  
Напомена: 

 Изјава мора да буде потписана од стране овалшћеног лица за 
заступање понуђача и оверена печатом.  

 Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити 
достављена за сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача 
из групе понуђача и оверена печатом.   
 

 

 

 
4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ  

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА 

5. 

Финансијски капацитет 
Услов: 
- да je претходне 3 (три) обрачунске године (2015, 2016. и 2017.) имао пословни 

приход чија вредност збирно  износи минимално 150.000.000,00 динара 

- да у последњих 6 (шест) месеци од дана објављивања Позива за подношење 

понуда на Порталу јавних набавки  није био неликвидан. 

Доказ:  
Доказ за финансијски капацитет 
За домаће понуђаче: 
- Биланс стања и Биланс успеха за претходне три обрачунске године (2015, 2016. и 

2017. годину), са мишљењем овлашћеног ревизора, ако такво мишљење постоји. 

Ако ревизија извештаја за 2017. годину није извршена до момента подношења 

понуде, понуђач је дужан да уз биланс за 2017. годину достави Изјаву о наведеном, 

дату под материјалном и кривичном одговорношћу. Ако понуђач није субјект 

ревизије у складу са Законом о рачуноводству и Законом о ревизији и дужан је да 

уз билансе достави одговарајући акт –обавештење у смислу законских прописа за 

сваку од наведених година – Обавештење о разврставању правног лица. 

или 
Извештај о бонитету, образац БОН ЈН за претходне три обрачунске 
године (2015, 2016. и 2017. годину) издат од стране Агенције за 
привредне регистре, 

 
- Потврда Народне банке Србије да понуђач није био неликвидан у последњих шест 

месеци од дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних 

набавки 

6. 

Пословни капацитет  
Услов: 
1. поседује важећи сертификат о квалитету, добијен од овлашћеног 
сертификационог тела за серију стандарда:  

- Увео Систем менаџмента квалитетом ISO 9001; 
- Увео Систем менаџмента заштите животне средине OHSAS 

18001:2007; 
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2. Референце, остварене на термоелектранама снаге веће од 210 МW, у 
претходних пет година рачунајући од тренутка објављивања јавне 
набавке.  
Под референтном набавком сматраће се испорука и уградња 
материјала који су предмет јавне набавке, чија је минимална укупна 
вредност свих уговора 60.000.000,00 динара без ПДВ 
 
Доказ:  
1. важећи сертификат о квалитету, добијен од овлашћеног 
сертификационог тела за серију стандарда: 

-  Систем менаџмента квалитетом ISO 9001; 
- Систем менаџмента заштите животне средине OHSAS 18001:2007; 

 
2. 
-      Списак изведених радова. 
-      Потписане и оверене потврде о референтним набавкама од стране 
крајњег корисника (Наручиоца) или потписане и оверене потврде о 
референтним набавкама од стране носиоца посла (уколико главни 
извођач оверава референцу подизвођачу) са печатом и потписом крајњег 
корисника (Наручиоца). 
-     Копије реализованих уговора са понудом и предмером радова. 
-     Копија важећих сертификата.   
- Понуђачу/Извршиоцу који је са наручиоцем склопио свеобухватни 
уговор за ремонт неког блока, признаје се за референцу само онај део 
уговора који се односи на предметне радове.   
- У случају да понуду подноси група понуђача, доказе доставити за оног 
члана групе који испуњава тражени услов (довољно је да 1 члан групе 
достави доказ), а уколико више њих заједно испуњавају услове ове 
доказе доставити за те чланове. 
 

 

7. 

Технички капацитет 

Услов Доказ 

Торкрет апарат за потис суве 
мешавине, капацитета мин 
1,5м3/h,  ком 6 

Техничке карактеристике и подаци о 
врсти апарата. Уговор о куповини или  
уговор о лизингу или закупу, са 
рачуном о набавци. 

Компресор мин притиска 7 бара, 4 
ком 

Техничке карактеристике и подаци о 
врсти апарата. Уговор о куповини или  
уговор о лизингу или закупу, са 
рачуном о набавци. 

Цевасте скеле најмање 3000 m2 
односно 10800 м', искључиво 
цеви за цевасту скелу  (Ø 48,3 x 
3,2 до 4,0) 

Техничке карактеристике и подаци о 
врсти скела. Уговор о куповини или 
уговор о лизингу или закупу, са 
рачуном о набавци 

Виљушкар носивости мин. 2,5т, 
висине дизања мин. 4м, ком 1; 
 

Техничке карактеристике и подаци о 
врсти виљушкара. Уговор о куповини 
или  
уговор о лизингу или закупу, са 
рачуном о набавци. 
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Трактор са кош-приколицом 
запремине мин. 2 м3, ком 1; 
 

Техничке карактеристике и подаци о 
врсти возила. Уговор о куповини или 
уговор о лизингу или закупу,са 
рачуном о набавци. Саобраћајна 
дозвола; 

Противструјне мешалице 
принудног дејства, за бетон,  ком 
2; 

Техничке карактеристике и подаци о 
врсти апарата. Уговор о куповини или 
уговор о лизингу или закупу,са 
рачуном о набавци. 

Стонa машинa за сечење 
ватросталних елемената,  ком 1 

Техничке карактеристике и подаци о 
врсти апарата. Уговор о куповини или 
уговор о  
лизингу или закупу,са рачуном о 
набавци. 

Уређај за вертикални транспорт 
или  
витла за транспорт материјала и 
опреме, висине дизања мин 40м, 
носивости мин 250 кг, ком 2 

Оверен списак алата и опреме. 

Первибратор, 2 ком; Оверен списак алата и опреме. 

Апарат за електро заваривање, 
ком 3 

Оверен списак алата и опреме. 

Бушилицa за бетон, ком 4 Оверен списак алата и опреме. 

Рефлектор, 24V, 3ком Оверен списак алата и опреме. 
 

8. 

Кадровски капацитет 
 
Понуђач је обавезан да уз понуду достави доказе да има запослене, или 
радно ангажоване, по основу другог облика ангажовања ван радног 
односа, предвиђеног члановима 197-202. Закона о раду и то за све 
време важења уговора (стално расположивих 24 часа) и то најмање 
следеће 
 

Услов Доказ 

Два дипломирана инжењера (VII 
степена стручне спреме) са 
лиценцама Одговорног извођача 
радова из групе 410 и Одговорног 
пројектанта из групе 310, издате 
од Инжењерске коморе Србије са 
најмање три године радног 
искуства. 

фотокопија пријаве - одјаве на 
обавезно социјално осигурање 
издате од надлежног Фонда ПИО 
(образац М или М3А) или 
одговарајући; важеће копије 
њихових лиценци ; извод из 
радне књижице 
или Фотокопија важећег уговора 
о ангажовању (за лица 
ангажована ван радног односа) 
 Напомена : Ако инжењер који 
поседује лиценцу 410 поседује 
и лиценцу 310, понуђач 
испуњава  услове са једним 
ангажованим инжењером. 

Радну екипу чини  најмање 
следећи број запослених радника : 

Осим фотокопије пријаве - одјаве 
на обавезно социјално осигурање 
издате од надлежног Фонда ПИО 
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(образац М или М3А) обрасца или 
одговарајућег или Фотокопија 
важећег уговора о ангажовању (за 
лица ангажована ван радног 
односа) понуђач доставља и 
следећа документа: 
 

30 монтера скела са најмање III 
степеном .стручне.спреме 
 

Уверење о завршеној техничкој 
школи за грађевинске раднике 
или другој техничкој школи или 
уверење о oспособљености за 
рад на скелама за 
монтажу/демонтажу скеле. 
(Уверења издаје овлашћена 
институција нпр. АД Заштита 
на раду и заштиту животне 
средине Београд или 
одговарајућа); 

30 ватросталних зидара са 
најмање III 
степеном.стручне.спреме 

Уверење о завршеној 
грађевинској школи образовног 
профила ватростални зидар или 
керамичар-пећар. Прихвата се и 
уверење о  oспособљености за 
ватросталног зидара-шамотера 
(керамичара-пећара), издатог  
од овлашћене установе (нпр.од 
грађевинске  
школе или званичне образовне 
институције за  
обуку и стручно оспособљавање 
кадрова или одговарајуће).  
 
 

6 бравара са најмање III 
степеном.стручне.спреме 
 

Уверење о завршеној машинској 
(техничкој) школи специјалистичког 
образовања смер-бравар. Прихвата 
се и уверење о oспособљености за 
бравара, издатог од овлаш- 
ћене установе (машинске школе 
или званичне образовне 
институције за обуку, и стручно 
оспособљавање, кадрова или 
одговарајуће 

20 бетонираца (торкретара) са 
најмање  
III степеном стручне.спреме 
 

Уверење о завршеној грађевинској 
школи образовног профила 
бетонирац. Прихвата се  
и уверење о oспособљености за 
бетонирца, издатог од овлашћене 
установе (нпр. 
од грађевинске школе или 
званичне образовне институције 
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за обуку и  стручно 
оспособљавање кадрова или 
одговарајуће. 

4 тесара са најмање III 
степеном.стручне.спреме 

Уверење о завршеној грађевинској 
школи образовног профила тесар. 
Прихвата се и уверење о 
oспособљености за тесара,  
издатог од овлашћене установе 
(нпр.од грађе- 
винске школе или званичне 
образовне инсти- 
туције за обуку и  стручно 
оспособљавање кадрова или 
одговарајуће). 

3 заваривача са најмање III 
степеном.стручне.спреме  
 

Уверење о завршеној машинској 
(техничкој) школи специјалистичког 
образовања смер-заваривач. 
Прихвата се и уверење о  
oспособљености за заваривача, 
издатог од овлашћене установе 
(машинске школе или зва- 
ничне образовне институције за 
обуку и стру- 
чно оспособљавање, кадрова или 
одговарајућелент). 
 

4 руковаоца грађевинском 
механизацијом (1на компресору и 2 
на торкрет апаратима, 1на 
дизалици) са најмање III 
степеном.стручне.спреме 
 

Уверење о завршеној грађевинској 
школи образовни профил-
РУКОВАЛАЦ ГРАЂЕВИНСКОМ 
МЕХАНИЗАЦИЈОМ. Прихвата се   и 
уверење о oспособљености за 
руковаоца грађевинском 
механизацијом, издатом од 
овлашћене установе  
(од грађевинске школе или 
званичне образовне институције 
за обуку и стручно 
оспособљавање кадрова или 
одговарајуће). 

1 возач виљушкара    Положен возачки испит М 
категорије, возачка дозвола и 
уверење о оспособљености за 
безбедан и здрав рад при 
руковању виљушкаром (издатог 
од нпр. 
АД Заштита на раду или 
одговарајуће институције). 

1 возач трактора Положен возачки испит F 
категорије, возачка дозвола; 
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Радници наведених квалификација 
истог броја и структуре наведених 
у конкурсној документацији, 
запослених или радно 
ангажованих, по основу другог 
облика ангажовања ван радног 
односа, предвиђеног члановима 
197-202. Закона о раду за све 
време важења уговора – 
расположиви 24h/дан. Уколико 
током реализације уговора дође 
до замене радника, Извођач је 
дужан да о томе обавести 
Наручиоца и достави нови оверен 
списак радника са доказом о 
траженим квалификацијама 

Оверен списак свих радника. 

 

 

 
Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне услове 
из тачака 1. до 8.овог обрасца, биће одбијена као неприхватљива. 
 
1. Сваки подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. Закона, што 
доказује достављањем доказа наведених у овом одељку. Додатне услове у вези са 
капацитетима из члана 76. Закона, понуђач испуњава самостално без обзира на 
ангажовање подизвођача. 
 
2. Сваки понуђач из групе понуђача која подноси заједничку понуду мора да 
испуњава обавезне услове из члана 75. Закона, што доказује достављањем доказа 
наведених у овом одељку. Додатне услове у вези са капацитетима из члана 76. 
Закона понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа у 
складу са овим одељком конкурсне документације. 
 
3. Докази о испуњености услова из члана 77. Закона могу се достављати у 
неовереним копијама. Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, 
захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну 
набавку оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију 
свих или појединих доказа. 
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, 
не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву. 
 
4. Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде 
доказује испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, 
односно Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не 
садржи доказ одређен Законом или конкурсном документацијом, ако је понуђач, 
навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. У том 
случају понуђач може, да у Изјави (пожељно на меморандуму, која мора бити 
потписана и оверена), да наведе да је уписан у Регистар понуђача. Уз наведену 
Изјаву, понуђач може да достави и фотокопију Решења о упису понуђача у 
Регистар понуђача.  
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На основу члана 79. став 5. Закона понуђач није дужан да доставља следеће 
доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то: 

1) извод из регистра надлежног органа: 
- извод из регистра АПР: www.apr.gov.rs 
2) докази из члана 75. став 1. тачка 1) ,2) и 4) Закона 
- регистар понуђача: www.apr.gov.rs 
3) потврда Народне банке Србије да понуђач није био неликвидан у последњих 
шест месеци који претходе дану објављивања Позива за подношење понуда на 
Порталу јавних набавки 
- претраживање дужника у принудној наплати: www.nbs.rs 
 
5. Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља 
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се 
уређује електронски документ. 
 
6. Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су 
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 
надлежних органа те државе. 
 
7. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење 
понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата 
по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи 
одговарајући доказ за то, Наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави 
тражена документа у примереном року. 
 
8. Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. став 1. 
Закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под 
кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним 
органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 
 
9. Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана 
настанка промене у било којем од података које доказује, о тој промени писмено 
обавести Наручиоца и да је документује на прописани начин. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.apr.gov.rs/
http://www.apr.gov.rs/
http://www.nbs.rs/


ЈН/3000/1554/2018 (1938/2018)  Прва измена конкурсне документацијестр. 14/14 

6.9.1 Као саставни део понуде понуђач доставља:  
Банкарску гаранцију за озбиљност понуде 

Понуђач је обавезан да уз понуду Наручиоцу достави оригинал банкарску гаранцију 
за озбиљност понуде на износ од 2% вредности понуде без ПДВ-а. 

 
Банкарскa гаранцијa понуђача мора бити неопозива, безусловна (без права на 
приговор) и наплатива на први писани позив, са роком важења најмање 120 дана 
од дана отварања понуда; с тим да евентуални продужетак рока важења понуде 
има за последицу и продужење рока важења банкарске гаранције за исти број дана. 

Наручилац има право да наплати гаранцију за озбиљност понуде у случају да: 

 понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју 
понуду или 

 понуђач коме је додељен уговор не потпише или одбије да потпише Уговор о јавној 
набавци или  

 у случају да понуђач са којим је закључен Уговор не достави захтевано средство 
финансијског обезбеђења за добро извршење посла предвиђено Уговором. 

У случају спора по овој гаранцији утврђује се надлежност суда у Београду. 

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће 
рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. 

Банкарска гаранција ће бити враћена понуђачу са којим није закључен Уговор одмах 
по закључењу Уговора са понуђачем чија је понуда изабрана као најповољнија.  

Банкарска гаранција ће бити враћена понуђачу са којим је закључен уговор у року од 
8 (словима:осам) дана од дана предаје Наручиоцу средставa финансијског 
обезбеђења за добро извршење посла које је захтевано закљученим Уговором. 
На банкарску гаранцију примењују се одредбе Једнобразних правила за гаранције 
УРДГ 758,Међународне Трговинске коморе у Паризу 
Гаранција се не може уступити и није преносива без сагласности Корисника, 
Налогодавца и Емисионе банке. 
Гаранција истиче на наведени датум, без обзира да ли је овај документ враћен или 
не. 

 
Банкарска гаранција за озбиљност понуде доставља се као саставни део понуде и 
гласи на Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Балканска бр. 13, 
Београд, матични број 20053658, ПИБ 103920327, бр. тек.рач. 160-700-13 Banka 
Intesa. 


