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Конкурсна документација у поступку јавне набавке у отвореном поступку за набавку бр. 
ЈНОП/26 Шпедитерске услуге, мења се на следећи начин: 
 
 На страни 5/36 мења се у тачки 1.2.2 став 2 тако да гласи: 

 
- Поседовање важећег сертификата за чланство у FIATA,  

 
 На страни 7/36 мења се у тачки 2.2.2 став 1 тако да гласи: 

  
 - Фотокопија важећег сертификата за чланство у FIATA, 
 
 На страни 8/36 мења се у тачки 2.2 став 1 тако да гласи: 

 
 - Фотокопија важећег сертификата за чланство у FIATA, 
 
 На страни 19/36 мења се Образац А - VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ 

ДЕО ПОНУДЕ, у редном броју 19 тако да гласи: 
 

19 Фотокопија важећег сертификата за чланство у FIATA, да не 
 

 На страни 31/36 мења се Образац 7 - XIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О 
ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 76. ЗЈН, став 5 тако да гласи: 
 

 - Да поседује важећи сертификат за чланство у FIATA,  

 
 На страни 36/36 мења се Образац 10 – XVI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О 

ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ за добро извршење посла (Уговора), у тачки 
1. тако да гласи: 

 

Предајемо Вам бланко соло меницу и то, бр. ___________, овлашћујемо 
________________________________, као Повериоца, да предату меницу може попунити 
на износ 

1. меница - 10% од вредности уговора без ПДВ-а, односно на износ __________ 
динара, у сврху гаранције за добро извршење посла са роком важења 30 дана 
дуже од предвиђеног рока важења Уговора. 

 
Прилог: 

1. Измењена страна 5/36 Конкурсне документације; 
2. Измењена страна 7/36 Конкурсне документације; 
3. Измењена страна 8/36 Конкурсне документације; 
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4. Измењени „Образац А“ на страни 19/36 Конкурсне документације; 
5. Измењени „Образац 7“ на страни 31/36 Конкурсне документације; 
6. Измењени „Образац 10“ на страни 36/36 Конкурсне документације.  

 
 
 

ИЗМЕЊЕНА СТРАНА 5/36 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈE: 
 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 
75. ст. 1. тач. 1. ЗЈН); 
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2. ЗЈН); 
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. 
тач. 4. ЗЈН); 
4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе 
које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у 
време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 
 
Страно правно лице као подносилац понуде може, ако се наведени докази не издају у 
држави у којој има седиште, уместо доказа, приложити своју писмену изјаву, дату под 
кривичном и материјалном одговорношћу, односно изјаву оверену пред судским или 
управним органом, нотаром или другим надлежним органом те државе, а наручилац је 
дужан да провери да ли су испуњени услови за примену тог средства.   
 
Наведени докази докази о испуњености обавезних услова се могу достављати у 
неовереним копијама.  
 
1.2. Понуђач који учествује у поступку јавне набавке, мора испунити додатне услове за 
учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл.76 ЗЈН и то: 
 

1.2.1 Да понуђач у поступку јавне набавке располаже неопходним финансијским 
капацитетом и то:   
 
- да није исказао губитак у пословању за 2016., 2017. и 2018.годину  
  и да је остварио годишњи промет у износу од: не мање од четири милиона динара  
  за сваку од претходне три наведене године 
- поседовање банкарске гаранције за пуштање робе у слободан промет у    
     минималној вредности 800.000.000,00 РСД 
- поседовање банкарске гаранције за заједнички транзит у    
     минималној вредности 450.000.000,00 РСД 
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1.2.2 Да понуђач у поступку јавне набавке располаже неопходним пословним 
капацитетима и стандардом квалитета обављања услуга: 
 
- Да је у току  2016. 2017.и 2018. године извршио шпедитерских услуга, збирно, 
најмање у износу 13.000.000,00 рсд (без пдв-а), 
- Поседовање важећег сертификата за чланство у FIATA,  
- Важећи Уговор о комерцијалним условим  превоза робе железницом за 2019., 
- да је у току 2018.године извршио минимално 300.000 царинских операција, 
- Поседовање  важећег  сертификата ISO 9001 -  Систем управљања квалитетом, 
- Поседовање важећег сертификата ISO14001 – Систем управљања заштитом 
животне средине,  
- Поседовање важећег сертификата  ТАPА за безбедан и пoуздан транспорт вредне 
имовине - TSR –захтев за безбедност возила,   
- Поседовање важећег сертификата TAPA за безбедан и пoуздан транспорт вредне 
имовине FSR –захтев за безбедност терета,  
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ИЗМЕЊЕНА СТРАНА 7/36 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: 

 
- фотокопија појединачних образаца М-3а или М за све раднике из којих се види да су 
радници пријављени за пензијско осигурање (за сваког радника појединачно) 

- фотокопија важећих дозвола за царинско заступање коју издаје Министарство  

  финансија  – Управа царина. 

 
2.2.2  Да понуђач у поступку јавне набавке располаже неопходним пословним 
капацитетима и стандардом квалитета обављања услуга 

Доказ: Попуњена, оверена и, од стране овлашћеног лица, потписана Референц листа (образац 
8), са прилозима: 

- Потврде референтних наручилаца (образац 8.1) 

- Фотокопија важећег сертификата за чланство у FIATA,  
- Фотокопија важећег Уговора о комерцијалним условим превоза робе железницом 
за 2019., 
- да је у току 2018. године извршио минимално 300.000 царинских операција, 
- Фотокопија важећег сертификата ISO 9001 -  Систем управљања квалитетом, 
- Фотокопија важећег сертификата ISO14001 – Систем управљања заштитом 
животне средине,  
- Фотокопија  важећег сертификата ТАPА за безбедан и поуздан транспорт вредне 
имовине - TSR –захтев за безбедност возила,   
- Фотокопија  важећег сертификата TAPA за безбедан и поуздан транспорт вредне 
имовине FSR –захтев за безбедност терета,  
- Фотокопија важећег сертификата OHSAS 18001 – за безбедност и здравље на раду 
, 
- Фотокопија важећег сертификата ОПС за овлешћеног привредног субјекта. 
 

2.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, 
подизвођач радова да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1. до 4. ЗЈН. У том 
случају понуђач је дужан да за подизвођача достави изјаву подизвођача (образац 6), 
потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  
 
2.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да 
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1. до 4. ЗЈН, а додатне услове испуњавају 
заједно. У том случају изјава понуђача (образац 5) мора бити оверена и потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача учесника  у заједничкој 
понуди. 
 
Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача, чија је понуда 
оцењена као најповољнија, затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености 
услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих 
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доказа. Ако понуђач у року, од 5 дана, не достави тражене доказе, Наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву.  
 
Докази које ће наручилац захтевати су: 
 
 
1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
 
1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу 
обавезних услова – Доказ:  
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 
регистра надлежног привредног суда;  
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 
одговарајућег регистра. 
2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу 
обавезних услова – Доказ: 
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ИЗМЕЊЕНА СТРАНА 8/36 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: 

 
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем 
подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или 
огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење Основног 
суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности 
редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда 
доставити и Уверење Вишег Суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, 
односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да 
правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања 
мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал 
Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од 
кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно 
уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник 
понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од 
кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења 
или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више 
законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне 
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних 
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према 
месту пребивалишта). 
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу 
обавезних услова  - Доказ:  
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и 
доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по 
основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач 
налази у поступку приватизације.  
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне 
регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, 
сходно чл. 78. ЗЈН. 
 
 
2. ДОДАТНИ УСЛОВИ 
 
2.1 Да понуђач у поступку јавне набавке располаже неопходним финансијским 
капацитетом  
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Доказ:  

-Извештај о бонитету. Образац БОН ЈН за претходне три обрачунске године 
(2016., 2017. и 2018.годину) издат од стране Агенције за привредне регистре  
-Копија банкарске гаранције за пуштање робе у слободан промет.  
- Копија банкарске гаранције за заједнички итранзит. 
 
 
2.2 Да понуђач у поступку јавне набавке располаже неопходним пословним 
капацитетима и стандардом квалитета обављања услуга 

Доказ: 

 

- Попуњена, оверена и , од стране овлашћеног лица, потписана Референц листа (образац 8), са 
прилозима: 

-  Потврде референтних наручилаца (образац 8.1) 

- Фотокопија важећег сертификата за чланство у FIATA,  
- Фотокопија важећег Уговора о комерцијалним условим  превоза робе железницом 
за 2019., 
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ИЗМЕЊЕНИ „ОБРАЗАЦ А“ НА СТРАНИ 19/36 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: 

(Образац A) 
VI  ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ  

Р.бр Документација Заокружити 

1 Списак докумената који се достављају у понуду (Образац А) да не 

2 
Образац понуде (образац 1) попуњен, оверен печатом и потписан од стране 
овлашћеног лица понуђача  да не 

3 
Подаци о подизвођачу радова (образац 1.1) попуњен, оверен печатом и 
потписан од стране овлашћеног лица понуђача да не 

4 
Подаци о учесницима у заједничкој понуди (образац 1.2) попуњен, оверен 
печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача да не 

5 
Образац структуре ценe (образац 2) попуњен, оверен печатом и потписан од 
стране овлашћеног лица понуђача да не 

6 
Образац трошкова припреме понуде (образац 3) попуњен, оверен печатом 
и потписан од стране овлашћеног лица понуђача да не 

7 
Образац изјаве о независној понуди (образац 4) попуњен, оверен печатом и 
потписан од стране овлашћеног лица понуђача да не 

8 
Образац изјаве понуђача о испуњавању услова из чл. 75. и 76. ЗЈН 
(образац 5) попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица 
понуђача 

да не 

9 

Образац изјаве подизвођача радова о испуњавању услова из чл. 75. ЗЈН  

(образац 6) попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица 
подизвођача радова 

да не 

10 
Образац Изјаве Понуђача о испуњавању додатних услова-финансијског, 
техничког и кадровског капацитета, са прилозима (образац 7) да не 

11 Референц листа (образац 8) да не 

12 Потврда о неопходном пословном капацитету (образац 8.1) да не 

13 Докази о неопходном кадровском капацитету да не 

14 

Средство обезбеђења за озбиљност понуде (образац 9) на износ од 5% од 
вредности понуде, попуњено, оверено печатом и потписано од стране 
овлашћеног лица  

да не 
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15 
Образац Изјаве о финансијском обезбеђењу за добро извршење посла 
(образац 10) да не 

16 
Модел уговора (поглавље XVI) попуњен, оверен печатом и потписан од 
стране овлашћеног лица понуђача да не 

17 Копија банкарске гаранције за пуштање робе у слободан промет да не 

18 Копија банкарске гаранције за заједнички транзит да не 

19 Фотокопија важећег сертификата за чланство у FIATA, да не 

20 
Фотокопија важећег Уговора о комерцијалним условим  превоза робе 
железницом за 2019., да не 

21 да је у току 2018.године извршио минимално 300.000 царинских операција да не 

22 
Фотокопија   важећег  сертификата ISO 9001 -  Систем управљања 
квалитетом да не 

23 
Фотокопија  важећег сертификата ISO14001 – Систем управљања заштитом 
животне средине, да не 

24 
Фотокопија  важећег сертификата  ТАPА за безбедан и пуздан транспорт 
вредне имовине - TSR –захтев за безбедност возила да не 

25 
Фотокопија  важећег сертификата TAPA за безбедан и пуздан транспорт 
вредне имовине FSR –захтев за безбедност терета, да не 

26 
Фотокопија  важећег сертификата OHSAS 18001 – за безбедност и здравље на 
раду да не 

27 
Фотокопија  вежећег сертификата ОПС за овлешћеног привредног субјекта. 

 
 

да не 

 
• Упутства за попуњавање налазе се на самим обрасцима.  
• Обрасце у понуди сложити по горе наведеном редоследу 
 

Место и датум  Понуђач 
 М.П.  

  (потпис овлашћеног лица) 
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ИЗМЕЊЕНИ „ОБРАЗАЦ 7“ НА СТРАНИ 31/36 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:   

 
(Образац 7) 

 
XIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 76. ЗЈН  

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ ДОДАТНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 76. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ  

 

У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, 
као заступник понуђача, дајем следећу 

 

И З Ј А В У 

 

Понуђач 
______________________________________________________________________________ 
у поступку јавне набавке бр. ЈНОП/26 – шпедитерске услуге, испуњава све услове из чл. 
76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну 
набавку, и то: 

- Да није исказао губитак у пословању за 2016., 2017. и 2018.годину. 
- Да поседује банкарску гаранцију за пуштање робе у слободан промет у 

минималној вредности од 800.000.000,00 рсд, 
- Да поседује банкарску гаранцију за заједнички транзит у   минималној 

вредности 450.000.000,00 РСД 
- Да је у току  2016. 2017.и 2018. године извршио шпедитерских услуга, збирно, 

најмање у износу 13..000.000,00 рсд (без пдв-а), 
- Да поседује важећи сертификат за чланство у FIATA,  
- Да поседује  важећи Уговор о комерцијалним условим  превоза робе 

железницом за 2019., 
- Да је у току 2018.године извршио минимално 300.000 царинских операција, 
- Да поседује  важећи  сертификат ISO 9001 -  Систем управљања квалитетом, 
- Да поседује  важећи сертификат ISO14001 – Систем управљања заштитом 

животне средине,  
- Да поседује  важећи сертификат  ТАPА за безбедан и пуздан транспорт вредне 

имовине - TSR –захтев за безбедност возила,   
- Да поседује  важећи сертификат TAPA за безбедан и пуздан транспорт вредне 

имовине FSR –захтев за безбедност терета,  
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- Да поседује  важећи сертификат OHSAS 18001 – за безбедност и здравље на 
раду , 

- Да поседује  вежећи сертификат ОПС за овлашћеног привредног субјекта. 
- Да има своје представнике: 

а)на следећим CI у Београду: 

- CI Ранжирна станица Макиш 

- CI Лука Београд 

- CI Терминал 

- CI Аеродром „Никола Тесла“ Београд 

- CI Остружница 

б) на граничним прелазима: 

- Хоргош 

- Келебија 

- Батровци 

- Шид 

- Прешево 

ц) и у градовима:  
Суботица, Нови Сад, Краљево, Лапово, Смедерево, Зрењанин, Ниш,  

  Лесковац, Врање, Ужице,  Чачак и Крагујевац 

 

           - да располаже царинским складиштем површине мин 1000 м2, 

           - да има мин.110 стално запослених на пословима царињења 

           - да има најмање 80 сертификованих царинских заступника са важећим 
сертификатима 

 
Понуђач, као прилог уз ову Изјаву, обавезно доставља одговарајуће доказе.Докази 
могу бити у неовереним копијама.У том случају, Наручилац пре доношења одлуке о 
додели уговора од Понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнијa, може 
захтевати да достави захтеване доказе о испуњености услова, на  увид оригинал или 
оверену копију свих или појединих доказа. 
 

Место и датум  Понуђач 
 М.П.  
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  (потпис овлашћеног лица) 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који 
начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. 
став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно  
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ИЗМЕЊЕНИ „ОБРАЗАЦ 10“ НА СТРАНИ 36/36 КОНКУРСНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:  
 

(Образац 10) 

 

XVI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ за добро извршење посла  

(Уговора)  

 

Датум издавања ОВЛАШЋЕЊА: _______________2019. године 

ДУЖНИК- издавалац менице: ________________________                                    М.П. 

 

 

ИЗЈАВА О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ  

 

На основу Закона о меници и тачке 1. 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину 
коришћења јединствених инструмената платог промета, 

ДУЖНИК - ПРАВНО ЛИЦЕ:_________________________________________ 

_______________________________________________ 

Седиште/адреса: ________________________________ 

Матични број: __________________________________ 

ПИБ:   ________________________________________ 

Текући рачун: __________________________________ 

Код банке: _____________________________________ 

 

И  З  Д  А  Ј  Е  

КОРИСНИКУ - ПОВЕРИОЦУ: ______________________________ 

Седиште/адреса: ________________________________________ 

Текући рачун:____________________ 
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Матични број: ______________  ПИБ: ______________________ 

 

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ  

За корисника бланко, соло менице  

Предајемо Вам бланко соло меницу и то, бр. ___________  , овлашћујемо 
________________________________, као Повериоца, да предату меницу може попунити 
на износ 

1. меница - 10% од вредности уговора без ПДВ-а, односно на износ __________ 
динара, у сврху гаранције за добро извршење посла са роком важења 30 дана 
дуже од предвиђеног рока важења Уговора. 

Овлашћује се ____________________________ као Поверилац, да у складу са одредбама 
наведене јавне набавке за наплату доспеле Менице, безусловно и неопозиво, на први 
позив, без протеста и трошкова, вансудски иницира наплату на терет рачуна Дужника код 
банке, а у корист рачуна Повериоца - ______________________________. 

Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне да наплату 
изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно овлашћујемо ове банке да 
поднет налог за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног 
недостатка средства на рачуну или због обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна 
утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог закона и 
истовремено изјављујемо да се одричемо права на повлачење и отказивање налога за 
наплату и на сторнирање задужења по основу обавеза из предмета.  

Менице су важеће и да у току трајања опције понуде дође до: промена овлашћених лица 
за заступање предузећа, лица овлашћених за располагање средствима Дужника, промене 
печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране 
Дужника и других промена од значаја за правни промет.  
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