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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 – енергетска санација објекта(облагањедела фасаде 

каменом вуном)  ЈНОП – 4/2020 у року предвиђеном за подношење понуда врши 

 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ JНОП 4/2020 

 

 

1.Мења се начин плаћања тако да гласи :  
 

Начин и услови  плаћања: Плаћање се врши у  року од  45 дана, од дана уредно примљене 

привремене ситуације/окончане ситуације, коју испоставља понуђач на основу овереног 

грађевинског дневника , а којим је потврђено извођење радова.  

Извођач након изведених коначних радова, доставља окончану ситуацију која садржи податке о 

количинама и ценама укупних изведених радова. 

 

2. Мења се средство финансијског обезбеђења:  
Врста финансијског обезбеђења: 

1.        Понуђач је дужан да уз понуду достави: 

A) Понуђач је дужан да уз понуду достави 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 гаранцију 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. 

В) «Изјаву понуђача о финансијској гаранцији у скалду са обрасцем из конкурсне документације  

« 

 

2. Понуђач са којим буде закључен уговор је дужан најдаље 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 10 % 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. 

 

3) 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. 

 

 

КОМИСИЈА ЗА JНОП 4/2020 


