
																						 	
               Република Србија 
    МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, 
 НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 
                Сектор за инвестиције 
 Јединица за имплементацију пројекта 
   „Образовање за социјалну инклузију“ 
                  Број:404-02-45/2017-17 
                    Датум: 28.07.2017. 
              Београд, Немањина 22-26 
 
 
 
На основу члана 54. став 12. и члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,  број 
124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку даје     
 
 

Измену број 6. 

конкурсне документације за јавну набавку у отвореном поступку радова – изградња 
Студентског центра Државног универзитета у Новом Пазару, у Сјеници број ОП/Р/02/17 

извршене дана 28.07.2017. године 

 

У конкурсној документацији за јавну набавку у отвореном поступку радова – изградња 
Студентског центра Државног универзитета у Новом Пазару, у Сјеници број ОП/Р/02/17, извршенa 
je следећa изменa на следећим странама: 

1. на страни бр. 1 од 61, у табели са датумима и временима адреса за предају и отварање 
понуда сада стоји: 

 Датум и време: 
Крајњи рок за достављање понуда: 11.08.2017. године до 930 часова 

Понуде доставити на адресу: 

 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја, 
Београд, 
Немањина 22-26, 11000 Београд, 
крило Б, 5. спрат, канцеларија бр.8, 
(контакт: Александра Иветић) 
 

Јавно отварање понуда, обавиће се у 
просторијама: 
Научно-технолошки парк Београд, 
Вељка Дугошевића 54, 
11000 Београд,  
крило Б4, 1. спрат, канцеларија бр.3 

11.08.2017. године у 1200 часова 



2. на страни бр. 9 од 61, у табели са додатним условима, извршена је измена текста 
документације и сада стоји: 

”Да је понуђач у претходном периоду 3 обрачунске године 2014, 2015 и 2016.  остварио пословни приход по 
основу радова који су предмет јавне набавке тј. изведених грађевинских и грађевинско-занатских и инстала-
терских радова на изградњи, санацији, реконструкцији, адапта-цији и доградњи објеката (објекти пословне 
намене, стамбени објекти, спортски, објекти ученичког и студентског стандарда, здравствени  и остали јавни 
објекти) у укупној вредности од најмање 600.000.000,00 динара без ПДВ-а, за чије доказивање се узимају у 
обзир само објекти чија је појединачна вредност већа од 50.000.000,00 динара без ПДВ-а и БГП већа од 1000 
м2, од чега, три објекта морају имати укупну вредност изведених радова од минимум 300.000.000,00 динара 
без ПДВ-а и БГП укупно минимум од 5.947м2.” 
 

3. на страни бр. 10 од 61, у табели са додатним условима, део који се односи на радно 
ангажована лица,извршена је измена текста документације брисањем дела услова: 

• ”лиценца 415 - мин. 1 

• лице са важећим уверењем за обављање послова безбедности и здравља на раду или 
уговор са правним лицем за обављање послова безбедности и здравља на раду и које 
поседује важећу лиценцу за обављање послова безбедности и здравља на раду - 
минимум 2, од којих су 1 лица у радном односу.”; 

и брисањем дела доказивања предметног услова: 

” За лица са уверењем за обављање послова безбедности и здравља на раду или уговор са 
правним лицем за обављање послова безбедности и здравља на раду се доказује уговором 
о раду, фотокопијом  М(3)А обрасца и уверењем о положеном стручном испиту из 
области безбедности и здравља на раду ако је лице у радном односу код понуђача или 
уговор са правним лицем које је регистровано за обављање послова безбедности и 
здравља на раду са уверењем о положеном стручном испиту за обављање послова 
безбедности и здравља на раду и одлуку о одређивању лица за безбедност и здравље на 
раду са копијом лиценце за наведено лице.” 
 

4. на страни бр. 14 од 61, у списку Прилога додат је на листу Образац 17: 

”Изјава о прибављању полисе осигурања од професионалне одговорности (одговорност за штету 
учињену другој страни, односно трећим лицима) (Образац 17)”; 
 
који се налази у прилогу ове измене конкурсне документације. 
 

5. Извршена измена на страни бр. 56 од 61, у делу који се односи на Гаранцију за озбиљност 
понуде, измена је у делу висине гаранције која сада износи 2% од вредности понуде без 
ПДВ-а, уместо досадашњих 6.000.000,00 динара, а у складу са тиме је извршена измена на 
страни бр. 24 од 61, у Обрасцу 6, који се налази у прилогу ове измене конкурсне 
документације. 

6. Извршена измена на страни бр. 57 од 61, у делу који се односи на Оригинални примерак 
писма о намери банке о спремности за издавање банкарске гаранције за отклањање 
грешака у гарантном року, измена је у делу висине гаранције која сада износи 5% од 



вредности уговора без ПДВ-а, уместо досадашњих 10%, а у складу са тиме је извршена 
измена на страни бр. 27 од 67, у Обрасцу 9, који се налази у прилогу ове измене конкурсне 
документације. Такође, извршена је измена Модела уговора. 

7. на страни бр. 38 од 61, у моделу уговора, члан 4., Обавезе извођача додат је став који 
гласи: 

- ”да обезбеди стално присуство лица за безбедност и здравље на раду које је у обавези да у 
фази реализације уговора обезбеди у пуној и потребној мери поштовање свих релевантних 
законских прописа којим је уређена област безбедности и здравља на раду као и обавеза 
које из њих произилазе;” 

 
8. на страни бр. 51 од 61, у Поглављу 7, Упутство понуђачима како да сачине понуду, тачка 

7.2. Начин подношења понуда, извршена је измена рока и адресе на којој се достављају 
понуде, као и измена адресе и рока где се отварају понуде, а у складу са Обавештењем о 
продужењу рока за подношење понуда и напред наведене измене на страни бр.1 конкурсне 
документације. 

9. на страни бр. 52 од 61, у делу ”Понуда мора да садржи”, додаје се: 

”(Образац 17)”; 

 

Сви остали услови наведени у конкурсној документацији остају непромењени. 

 
Горе наведене измене су саставни део конкурсне документације за јавну набавку у отвореном 
поступку радова – изградња Студентског центра Државног универзитета у Новом Пазару, у 
Сјеници број ОП/Р/02/17. 

Ове измене конкурсне документације, објављене су на Порталу јавних набавки и интернет 
страници Наручиоца дана 28.07.2017. године. 

 

Председник комисије за јавну набавку, 

Александар Радулов 



(ОБРАЗАЦ 6) 
 
 

ОБРАЗАЦ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ 
 
Назив банке: 
 
Корисник: 
(Место и адреса Наручиоца): 
 
Гаранција број:  
 
Датум: 
 
Ми, ................................................................................................................. (назив банке) се 
овим обавезујемо да ћемо неопозиво, безусловно, на први писани захтев Наручиоца и без 
права на приговор, извршити плаћање Наручиоцу износа од _____________________ 
динара (_____________________________ динара) што чини 2% укупно понуђене цене без 
ПДВ-а, у случају да је Понуђач: 
 
1. повукао, oпозвао или изменио своју понуду пре датума истека рока важности понуде 
без ваше сагласности; 
2. одбио да потпише или није благовремено потписао  Уговор о јавној набавци број 
.........................; 
3. није успео или је одбио да достави Гаранцију за повраћај аванса (у случају да је у 
опцији понуде тражио аванс) и  Гаранцију за добро извршење посла у складу са захтевима 
из конкурсне документције за наведену јавну набавку. 
 
Ова Гаранција је наплатива у целости, у складу са вашим захтевом достављеним нама у 
писаној форми у року важности Гаранције. 
 
Ова Гаранција ступа на снагу дана ………………………..(навести датум издавања 
гаранције) и остаје на снази до……………………….. (најмање тридесет дана дуже од 
рока важења понуде). Након истека поменутог рока, сматрамо се ослобођени сваке 
обавезе по овој гаранцији. 
 
Ова Гаранција се издаје у три примерка, од којих један оригиналан примерак припада 
Наручиоцу, а остала два примерка задржавају Понуђач и банка.  
 
 
 
Гарант (Печати и потпис): 



(ОБРАЗАЦ 9) 
 

ОБРАЗАЦ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У 
ГАРАНТНОМ РОКУ 

 
Назив банке: 
 
Корисник: 
(Место и адреса Наручиоца): 
 
Гаранција број:  
 
Датум: 
 
У складу са Уговором бр.________________  од ___________________ закљученим 
између: 
 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Немањина 22-26, 
11000 Београд 
и 
Назив налогодавца: 
Место и адреса: 
 
Ми, ................................................................................................................. (назив банке) се 
овим обавезујемо да ћемо уколико налогодавац не изврши своју уговорну обавезу, 
неопозиво, безусловно, на први писани захтев Наручиоца и без права на приговор, 
извршити плаћање Наручиоцу износа од ______________________ динара, што чини 5% 
укупно уговорене цене без ПДВ-а. Наша обавеза важи и у случају делимичног извршења 
уговорених обавеза. 
 
Ова Гаранција ступа на снагу дана _________________________(навести датум издавања 
гаранције) и остаје на снази до........... (најмање тридесет дана дуже од  уговореног 
гарантног рока). Након истека поменутог рока, сматрамо се ослобођени сваке обавезе по 
овој гаранцији. 
 
Ова Гаранција се издаје у три примерка, од којих један оригиналан примерак припада 
Наручиоцу, а остала два примерка задржавају налогодавац и банка.  
 
 
 
Гарант (Печат и потпис): 



 
 

(ОБРАЗАЦ 17) 
 
 
 

ИЗЈАВА 
 

О ПРИБАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА 
ОД ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОДГОВОРНОСТИ 

(одговорнoст за штету учињену другој страни, односно трећим лицима) 
 
 
Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да ћемо, 
уколико у поступку јавне набавке радова: Изградња Студентског центра Државног 
универзитета у Новом Пазару, у Сјеници, ЈН број ОП/Р/02/17, наша понуда буде изабрана 
као најповољнија, те уколико приступимо закључењу уговора о извођењу радова за 
предметну набавку, доставити Наручиоцу полису осигурања од професионалнe 
одговорност (одговорнoст за штету учињену другој страни, односно трећим лицима) као 
услов за закључење уговора, а која гласи најмање на 50% вредности уговора. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Место:   Понуђач: 
    
Датум:  М.П.  
   (потпис овлашћеног лица) 

 

	

 


