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ПРЕДМЕТ: I Измена и допуна конкурсне документације јавне набавке број 
                       1.1.1/2015-III 
 
На основу члана 63. став 1.Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 

124/2012), врши се следећа измена и допуна конкурсне документације јавне набавке број 
1.1.1/2015-III која је дана 13.07.2015.године, заједно са Претходним бавештењем о 
покретању преговарачког поступка објављена на Порталу јавних набавки и интернет 
страници наручиоца: 

1.У Обавезним услови за учешће у поступку (члан 75 ЗЈН), на страни 23. и 24. 
конкурсне документације, у делу  „Напомена“, у вези са предвиђеним доказима за 
испуњеност услова у тачки 2., и 4., начињена је техничка грешка, јер је уписан погрешан 
и непотребан датум. Наиме, садржина „Напомене“ у обе тачке 2. и 4. доказа за испуњеност 
услова треба да гласи: „Доказ не може бити старији од два месеца пре дана отварања  
понуда!“ 

 

Извршене измене и допуне конкурсне документације, даном њиховог 
објављивања на „Порталу јавних набавки“ и интернет страници Наручиоца, постају 
саставни део конкурсне документације јавне набавке број 1.1.1/2015-III. 

 

У прилогу ове измене дају се стране 23. и 24. на којима је извршена наведена „I 
Измена и допуна конкурсне документације“ 

 

 

 

                                                                                        Комисија за јавну набавку Наручиоца 
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Доказ: 

 

надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих 
послова којим се потврђује да законски заступник понуђача -
правног лица 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 као члан организоване криминалне групе (захтев за 
издавање овог уверења се може поднети према  месту рођења 
или према месту пребивалишта) 

Напомена: 

Доказ не може бити старији од два месеца пре дана 
отварања  понуда! 

 Уколико правно лице има више законских заступника, тражене доказе је потребно 
доставити за сваког од законских заступника. 
 
Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 
објављивања односно слања позива за подношење понуда  

(члан 75, став 1, тачка 3) ЗЈН) 

 

3. 

Доказ: 

 
- правно лице као понуђач: 

- потврда надлежног суда  суда да правном лицу  није изречена 
мера забране обављање делатности 
    или 
- потврда Агенције за привредне регистре (односно другог 
органа надлежног за регистрацију привредног субјекта) да код 
тог органа није регистровано да је понуђачу, као привредном 
друштву, изречена мера забране обављања делатности која је на 
снази у време објаве позива за подношење понуда 

 

Напомена: 
 
Потврда мора: 
- бити издата након објављивања односно слања позива за 
подношење понуда,  
-  обухватити и дан објаве/доставе позива за поднишење 
понуда (мора се односити баш на тај дан). 

 

Да је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији  

(члан 75, став 1, тачка 4)  ЗјН) 

 
 4. 

Доказ 

1. потврда/уверење надлежног пореског органа да је измирио 
доспеле порезе и доприносе 

И 

2.  уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио 
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода 
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Уколико се понуђач налази у поступку приватизације, прилаже 
потврду Агенције за приватизацију да се налази у поступку 
приватизације! 
 

Напомена: 
Доказ не може бити старији од два месеца пре дана 
отварања понуда! 
 

 
 

Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен 
овим законом или конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу 
на којој су тражени подаци јавно доступни. 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски 
документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном 
електронском облику. 
 

Понуђач је дужан да, при састављању своје понуде, изричито наведе да је 
поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада и заштити животне средине, као и да гарантује 
да је ималац права интелектуалне својине  
 
(члан 75, став 2 Закона) 

 
 5. 

Доказ 

-  од стране одговорног лица понуђача потписан и печатом 
оверена изјава  (текст изјаве садржан у Обрасцу 1 који је 
саставни део овог одељка конкурсне документације)      
 
Напомена: 
- Уколико понуду подноси група понуђача, сви чланови групе 
морају дати ову изјаву!  

 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан да докаже да  подизвођач   

испуњава обавезне услове  из чл. 75, ст.1, тач.1-4) ЗЈН.   
  
У случају подношења заједничке понуде, сваки понуђач из групе понуђача мора да  испуни 

обавезне услове из чл. 75, ст. 1, тач. 1- 4 ЗЈН.   
 
   
Указујемо понуђачима на следеће:  
 1. Сви докази из овог упутства могу се достављати у неовереним копијама осим 
уколико је конкурсном документацијом назначено да морају бити у оригиналу. 
 2. Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа.   
 3. Понуђач може да, уместо достављања тражених доказа, наведе интернет 
страницу на којој су подаци које тражени доказ садржи, јавно доступни.  
 4. Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана од дана настанка 
промене писмено обавести  наручиоца о било којој промени  у вези са испуњеношћу услова из 
поступка предметне јавне набавке која наступи до доношења одлуке о додели уговора односно до 
тренутка закључења уговора и да је документује на прописани начин.   
  
Напомене:  

Саставни део овог поглавља конкурсне документације су Обрасци  изјава 1 – 8.  


