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Датум: 19.02.2016.  

 

 

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 63. 

ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 
 

На страни 19/152 и 20/152 конкурсне документације између редног број 28 и 30 додаје се 

редни број 29 и гласи:  

 

29. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА 

ПОНУЂАЧА 

 

            Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, 

односно група понуђача је у обавези да уз понуду достави: 

 

1) Банкарска гаранција за озбиљност понуде - Изабрани понуђач се обавезује да у  

тренутку подношења понуде, преда Наручиоцу банкарску гаранцију за 

озбиљност понуде, која се издаје у висини од 3 % од укупне вредности уговора 

без ПДВ-а, са роком важности најмање колико траје и рок важења понуде. 

Наведеном гаранцијом банка мора да се обавеже да ће „неопозиво“, „безусловно“ 

и „на први позив и без права приговора“ извршити уплату на текући рачун 

Наручиоца највише до гатантованог износа. Наручилац ће уновчити банкарску 

гаранцију за озбиљност понуде у случају да понуђач повуче своју понуду пре 

истека рока важења понуде. Поднета банкарска гаранција не може да садржи 

додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну 

надлежност за решавање спорова. По истеку наведеног рока гаранција ће постати 

беспредметна без обзира да ли је враћена банци или не.  
2) Банкарска гаранција за добро извршење посла- Изабрани понуђач се обавезује 

да у року од 7 дана од дана закључења уговора [или у тренутку закључења 

уговора], преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће 

бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за 

добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора 

без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за 

коначно извршење посла [овај рок може бити најмање 5 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. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро 

извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у 

роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета банкарска гаранција не може 

да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену 

месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране 

банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање 

ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). По истеку наведеног рока 

гаранција ће постати беспредметна без обзира да ли је враћена банци или не. 

3) Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року која ће бити са 

клаузулама: безусловна и платива на први позив. Изабрани понуђач  (било да 

наступа самостално или у групи као овлашћени члан групе  или са подизвођачем)  
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дужан је доставити банкарску гаранцију као финансијско обезбеђење за 

отклањање грешака у гарантном року, у моменту закључења уговора потписану,   

у висини 10% уговорене цене (без ПДВ-а) са роком важења 5 (пет) дана дужим од 

истека рока гаранције. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за гарантни 

рок у случају да у гарантном року који је навео понуђач дође до грешака. Поднета 

банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, 

мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач 

може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни 

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

По истеку наведеног рока гаранција ће постати беспредметна без обзира да ли је 

враћена банци или не. 

 

 
 

Напомена: У осталим деловима конкурсна документација за предметну јавну 

набавку остаје непромењена. 

 


