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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 8. 

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 02.08.2017. 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, у поглављу 3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ 
ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, 
у делу обавезних услови (табела 1, на страни 8 од 61), на тај начин што се додаје следећи обавезни 
услов за учешће у поступку: 

Обавезни услови Начин на који се доказује испуњеност услова 
Да има важеће Решења о 
издавању лиценце за вршење 
послова монтаже, пуштања у рад 
и одржавања система техничке 
заштите, које издаје Мини-
старство унутрашњих послова 
Републике Србије, Дирекција 
полиције, Управа полиције (члан 
75. ст. 1 тач. 5 Закона). 

 
 
Фотокопија важећег Решења о издавању лиценце за вршење 
послова монтаже, пуштања у рад и одржавања система 
техничке заштите, које издаје Министарство унутрашњих 
послова Републике Србије, Дирекција полиције, Управа 
полиције. 

 
 
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 02.08.2017. 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) 

 

	

 


