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Број: 10291/7-1 
Ниш, 25.10.2013. године. 
 
 

 
 
ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације, у поступку ЈН бр.15/13.  
 
 
 

У оквиру поступка јавне набавке добара: - лизинг путничких аутомобила  
(34110000 – путнички аутомобили, 66114000 – услуга финансијског лизинга) - ЈН 
бр.15/13, у отвореном поступку, наручилац врши измену конкурсне документације по 
службеној дужности на страни 24. у одељку ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (ЧЛ.76. ЗЈН) И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 
ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА и одељку НАПОМЕНА У ВЕЗИ СА УСЛОВИМА ЗА 
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (обавезним и додатним), а како ниже 
следи: 

 
Наведене изнене на страни 24. Конкурсне документације наручилац ће 

означити црвеном бојом. 
 

ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (ЧЛ.76. ЗЈН) И 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 
 
 НАПОМЕНА: Доле наведени додатни услови односе се  и важе за све 
предметне партије.  
 
1.   Да располаже неопходним финансијским капацитетом:   

 
Неопходни финансијским капацитетом сматра се ако је понуђач, у 

претходнојпословној години, односно у 2012. години, није пословао са губитком – 
имао позитивно пословање.   

 
Доказ: Биланс стања и Биланс успеха за 2012. Годину 
 
НАПОМЕНА: 
Понуђач који је у претходној пословној години, односно у 2012. години, 
пословао са губитком, сматраће се да нерасполаже неопходним финансијским 
капацитетом. 
Под пословним приходом наручилац сматра приход који је уписан у Билансу успеха, 
на позицији "ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 203 + 204 - 205 + 206),  а који је у колони 
бр.3 - АОП означен ознаком "201" и тај податак ће бити релевантан код 
оцењивња понуда у погледу неопходног финансијског капацитета. Дакле, ради 
се о приходима из обављања делатности. То даље значи да наручилац неће 
признавати приходе по основу финансијских прихода (АОП 215) и остале приходе 
(АОП 217).  
 



 2. Неопходним пословним капацитетом сматра се ако је понуђач, у последње три 
пословне године, односно у периоду 2012., 2011. и 2010. године, пре објављивања 
јавног позива у Републици Србији, извршио испoруку  минимум 10 предметних 
добара истог или сличног типа које понуђач нуди у овој јавној набавци. 

 
Доказ: поднети Референтну листу (на обрасцу наручиоца Образац бр.10.), 

са доказима, односно потврдама понуђачевих купаца.  
 
3. План сервисних прегледа у гарантном периоду оверен и потписан од стране  
произвођача понуђених предметних добара.  

 
4.Упутство за руковање и одржавање оверено и потписано од стране 
произвођача понуђених предметних добара. 
 
5. Овлашћење произвођача понуђених предметних добара  понуђачу за  
учешће на овој набавци – оверено и потписано од стране произвођача 
понуђеног предметног добра. 
 
 
6. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 
6.1. Оригинал банкарска гаранција за озбиљност понуде, безусловну и плативу 
на први позив, на износ од 5% од укупне вредности понуде без ПДВ-а, са роком 
важења  30 дана дуже од истека рока важења понуда. Уколико се продуже рокови 
важења понуде, понуђач мора продужити важност банкарске гаранције за озбиљност 
понуде; (уколико је гаранција издата на страном језику, уз исту се доставља и превод 
на српски језик, оверен од стране овлашћеног судског тумача за предметни страни 
језик). Уколико се продуже рокови важења понуде, понуђач мора продужити важност 
банкарске гаранције за озбиљност понуде. 
У случају подношења банкарске гаранције за озбиљност понуде од стране банке, тој 
банци мора бити додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног 
квалитета 3 (инвестициони ранг). 
Кредитни рејтинг из претходног става додељује рејтинг агенција која се налази на 
листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу са 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 Autthorities - ESMA ) 
 
6.2. Оригинал писмо о намерама пословне банке Понуђача којим пословна банка 
исказује обавезу да ће, по закључењу уговора, издати Понуђачу банкарску 
гаранцију за добро извршење посла, која је безусловна и платива на први позив, у 
износу од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а и са роком важности 10 дана 
дужим од рока важења уговора. 
Писмо о намерама банке не сме садржати нити један услов за издавање банкарске 
гаранције (нпр.достављање средстава обезбеђења од стране Налогодавца , 
кредитна способност Налогодавца, пословна политика банке која издаје гаранцију). 
Банкарска гаранција не сме садржати додатне услове за исплату, краће рокове које 
од оних које одреди Наручилац, мањи износ од оног који је одредио Наручилац или 
промењену месну надлежност за решавање спорова. 
Писмом о намерама банка потврђује да је при издавању писма утврдила бонитет 
понуђача и да ће у случају закључења уговора, гаранцију за добро извршење посла 
издати без постављања накнадних услова које Понуђач мора испунити да би 
гаранција за добро извршење посла била издата. 
У случају подношења Писмо о намерама пословне банке Понуђача за издавање 
гаранције за добро извршење посла стране банке, тој банци мора бити додељен 
кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони 
ранг). 



Кредитни рејтинг из претходног става додељује рејтинг агенција која се налази на 
листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу са 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 Autthorities - ESMA ) 
У прилогу Конкурсне документације налази се модел писма о намерама 
пословне банке (пример). 
 
НАПОМЕНА ЗА ГАРАНЦИЈУ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА: 
 
Гаранција за добро извршење посла доставља изабрани понуђач (давалац лизинга) 
у року од 3 дана од дана закључења уговора, а у форми која је предвиђена моделом 
уговора. 
Важност Гаранције за добро извршење посла мора бити са роком важности 35 дана 
дуже од дана истека рока за коначну испоруку возила (у складу са одговарајућим 
чланом модела уговора) и мора бити безусловна и платива на први позив. 
 
 
Банкарска гаранција за добро извршење посла активира се у пуном износу: 

• уколико се технички детаљи на испорученим возилима разликују у односу на 
Технички опис понуђених  предметних добара, који представља обавезни део 
понуде понуђача у овој јавној набавци; 

• уколико понуђач не испуни све остале обавезе које проистичу из његове 
понуде за ову јавну набавку; 

• ако понуђач прекорачи понуђени рок испоруке понуђених предметних добара 
који је дао у својој понуди за више од 25 дана. 
У том случају неће се наплатити уговорена казна у износу од 0,2% по дану 
кашњења од појединачне цене сваког  понуђеног предметног добара  који није 
испоручено у понуђеном року, а највише до 5% од појединачне цене сваког 
понуђеног предметног добара  са ПДВ-ом. 

Неактивирана банкарска гаранција пословне банке враћа се понуђачу након 
испуњавања уговорених обавеза, што се потврђује потписивањем свих предвиђених 
протоклола: 

• Протокола о примопредаји предметног добара ; 
• Протокола о примопредаји плана редовног одржавања за експлоатациони век  
од 3 (три) година и каталога; 

Наручилац не утиче на даље право даваоца лизинга да одређена средства 
финансијског обезбеђења захтева од испоручиоца по основу Уговора о испоруци. 
 
6.3. Оригинал писмо о намерама пословне банке Понуђача којим пословна банка 
исказује обавезу да ће, на дан примопредаје предметних добара , издати Понуђачу 
банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, која је 
безусловна и платива на први позив,у износу од 5% од укупне вредности понуде без 
ПДВ-а и са роком важности 30 дана дужим од уговореног гарантног рока. 
Писмо о намерама банке не сме садржати нити један услов за издавање банкарске 
гаранције (нпр.достављање средстава обезбеђења од стране Налогодавца, 
кредитна способност Налогодавца, пословна политика банке која издаје гаранцију). 
Банкарска гаранција не сме садржати додатне услове за исплату, краће рокове  од 
оних које одреди Наручилац, мањи износ од оног који је одредио Наручилац или 
промењену месну надлежност за решавање спорова. 
Писмом о намерама банка потврђује да је при издавању писма утврдила бонитет 
понуђача и да ће у случају закључења уговора, гаранцију за отклањање недостатака 
у гарантном року издати без постављања накнадних услова које Понуђач мора 
испунити да би гаранција за отклањање недостатака у гарантном року била издата. 
У случају подношења Писмо о намерама пословне банке Понуђача за издавање 
гаранције за отклањање недостатака у гарантном року  стране банке, тој банци мора 



бити додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 
(инвестициони ранг). 
Кредитни рејтинг из претходног става додељује рејтинг агенција која се налази на 
листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу са 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 Autthorities - ESMA ) 
У прилогу Конкурсне документације налази се модел писма о намерама 
пословне банке (пример). 
 
 
НАПОМЕНА ЗА ГАРАНЦИЈУ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ  
РОКУ: 
 
Гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року доставља изабрани понуђач 
(испоручилац предмета лизинга или давалац лизинга) на дан примопредаје 
предметних добара, а у форми који је предвиђена моделом уговора. 
Важност Гаранције за отклањање недостатака у гарантном року мора бити са роком 
важности 30 дана дужим од уговореног гарантног рока и мора бити безусловна и 
платива на први позив. 
Банкарска гаранција за отклањање ндостатака у гарантном року активира се у 
пуном износу: 
Уколико Прималац лизинга не добије испуњење уговора у погледу отклањања 
материјалних недостатака и недостатака у гарантном року од стране Испоручиоца 
лизинга на начин и у року који је дефинисан Уговором о испоруци, а који не може 
бити дужи од 5 дана од дана пријема обавештења, Прималац лизинга има да 
наплати гаранцију из члана 24. уговора. Ако се недостаци у целости не отклоне 
активирањем гаранцију из члана 24. уговора или је гаранција већ активирана, 
Прималац лизинга има право да испуњење ове обавезе захтева од Даваоца лизинга 
на начин и у року који је у Уговору о испоруци дефинисан за Испоручиоца лизинга. 
Уколико ни Давалац лизинга не испуни своју обавезу из претходног става, Прималац 
предмета лизинга има право да обустави исплату лизинг накнаде, почев од 6-ог дана 
од  достављеног обавештења Даваоцу лизинга. 
 
 
Средства финансијског 
обезбеђења треба да гласе на 
наручиоца. Основни подаци о 
наручиоцу су: 

-Привредно друштво за дистрибуцију електричне 
енергије "ЈУГОИСТОК"Д.О.О. Ниш 
- Булевар др Зорана Ђинђића 
46а,Ниш,Република Србиј 
-Порески идентификациони број: 104196932 
- Матични број:20114142 
-Шифра делатности:40106 
-Број жиро - рачуна банке: 105-785-02 
-Назив банке где се води рачун: АИК банкa 
 

 
 
 
7.ОВЛАШЋЕНИ СЕРВИС ЗА СЕРВИСИРАЊЕ КОМПЛЕТНОГ  ПРЕДМЕТНОГ 
ДОБРА  
Доказ да понуђач (давалац лизинга ИЛИ испоручилац предмета лизинга) 
располаже овлашћеним сервисом за сервисирање комплетног возила, а који се 
налази на територији Републике Србије. 
Као доказ доставити: 
УКОЛИКО ЈЕ ПОНУЂАЧ (ДАВАЛАЦ ЛИЗИНГА ИЛИ ИСПОРУЧИЛАЦ ПРЕДМЕТА 
ЛИЗИНГА) ОВЛАШЋЕНИ СЕРВИСЕР ПОНУЂЕНОГ ПРЕДМЕТНОГ ДОБРА 
- власнички лист (доказ о власништву простора где се налази сервис) или уговор о 
закупу простора где се налази сервис 



- потврда потписана и оверена од стране произвођача понуђеног предметног добра 
да је понуђач овлашћени сервисер. На потврди се мора налазити податак о датуму и 
години стицања статуса овлашћеног сервиса, рок важења потврде и тачан назив и 
седиште сервисера.  
УКОЛИКО ПОНУЂАЧ (ДАВАЛАЦ ЛИЗИНГА ИЛИ ИСПОРУЧИЛАЦ ПРЕДМЕТА 
ЛИЗИНГА) НИЈЕ ОВЛАШЋЕНИ СЕРВИСЕР ПОНУЂЕНОГ ПРЕДМЕТНОГ ДОБРА 
- Важећи уговор закључен између понуђача (даваоца лизинга или испоручиоца 
предмета лизинга) и другог лица на територији Републике Србије, које је овлашћени 
сервисер произвођача понуђеног предметног  добара. 
- Потврда потписана и оверена од стране произвођача понуђеног  предметног добра  
да је лице са којим понуђач има закључен уговор овлашћени сервисер. На потврди 
се мора налазити податак о датуму и години стицања статуса овлашћеног сервиса, 
рок важења потврде и тачан назив и седиште сервисера. 
 
 НАПОМЕНА: Горе наведене доказе за испуњење додатних услова из члана 
76. ЗЈН , под тачком 1,2,3,4,5,7, као и средства финансијског обезбеђења из 
тачке 6. овог Упутства, понуђачи морају за сваку партију за коју подносе 
понуду да доставе посебно.  
 НАПРИМЕР: Уколико понуђачи поднесу понуду за партију 2, 3 и 8, горе 
наведене доказе за испуњење додатних услова из члана 76. ЗЈН , под тачком 
1,2,3,4,5,7, као и средства финансијског обезбеђења из тачке 6. овог Упутства, 
достављају посебно за сваку партију  ( по примерак доказа за партију 2, 3 и 8 ). 
 
НАПОМЕНА У ВЕЗИ СА УСЛОВИМА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ       
(обавезним и додатним): 

 
Докази о испуњености обавезних и додатних услова морају бити достављени 
уз понуду и то на следећи начин: 
 
- Доказе о испуњености обавезних услова понуђачи морају доставити у 
посебној коверти са назнаком "Обавезни услови за јавну набавку број 
ЈН15/13", 
 
- Доказе о испуњености додатних услова,  средства финансијског обезбеђења 
из тачке 6. овог Упутства , Образац понуде и остали обавезни обрасци које је 
понуђач дужан да достави уз понуду из поглавља IX ове конкурсне 
документације, као и другу документацију предвиђену овом конкурсном 
документацијом за предметне партије, понуђачи морају доставити у посебној 
коверти за сваку партију са назнаком " Додатни услови за јавну набавку број 
ЈН15/13 партија ___ ", 

 

- Коверту са назнаком " Обавезни услови за јавну набавку број ЈН15/13 " и 
коверте са назнаком " Додатни услови за јавну набавку број ЈН15/13 партија 
___ ", треба ставити у посебну затворену коверту или кутију на начин како је 
описан у позиву за подношење понуда ове конкурсне документације, са 
назнаком:  

ЕПС ПД „ ЈУГОИСТОК“ Д.О.О.  Бул. др Зорана Ђинђића  бр. 46а  - 18000 Ниш“ 

са назнаком ''НЕ ОТВАРАТИ – ПОНУДА ЗА ЈН БР. 15/13'', 

на супротној страни коверте навести пун назив, адресу и телефон 
понуђача,а како је већ наведено у позиву за ову јавну набавку. 

 

 

 

 



 

 

Уколико понуђач не достави доказе о испуњености обавезних и додатних услова 
приликом подношења понуде на начин предвиђен тачком V. Конкурсне 
документације, понуда ће бити одбијено као неприхватљива. 
Наручилац неће одбити понуду која не садржи доказ одређен конкурсном 
документацијом ако понуђач наведе интернет страницу на којој су тражени подаци 
јавно доступни. 
Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року подношење понуда, 
због тога што она у тренутку подношења понуда 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. 
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац задржава право да провери да 
ли су документи којима се доказује испуњеност тражених услова издати од стране 
надлежних органа те државе. 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају горе наведени докази (докази 
из чл. 77 ЗЈН), 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. 
Докази о испуњености обавезних и додатних услова могу се достављати у 
неовереним копијама, а 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 оригинале или 
оверену копију свих или појединих доказа, у року који не може бити дужи од 5 
дана од дана пријема писаног позива Наручиоца да достави на увид оригинал 
или оверене фотокопије доказа о испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН. 
Уколико Понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија у остављеном року  
не достави на увид оригинал или оверене фотокопије доказа, Наручилац ће 
Одлуком, а сходно члану 79. став 3. Закона о јавним набавкама, такву понуду 
одбити као неприхватљиву. 
 
 
 

Молимо Вас да наводе из овог дописа имате у виду приликом сачињавања 
понуда.   
 
        


