
 

На основу члана 54. став 12. тачка 1) и члана 63. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку 

услуга израде главног пројекта заштите од пожара и пројекта за извођење стабилног 

система дојаве пожара, обликован по партијама, за I партију: Обданиште у Брзом 

Броду, јавна набавка брoj 404-2/18У-2019-28, која се спроводи у отвореном поступку, 

врши измену конкурсне документације 

 

 

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

БРОЈ 1 
 

Врши се измена конкурсне документaције у делу IV Услови за учешће у поступку 

јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама и Упутство како се доказује 

испуњеност тих услова - Додатни услови које понуђач у поступку јавне набавке мора 

доказати, под 1. Услов из чл. 76. ст. 2. Закона о јавним набавкама - пословни капацитет, на 

страни 22/39, у делу доказа, мења се последња подвучена и болдирана реченица тог 

пасуса, тако што се на иза речи „уговора“ додају речи „са овереном, од стране 

наручиоца, ситуацијoм или рачун или други одговарајући доказ“. 

 

Остали делови конкурсне документације остају непромењени. 

 

 Понуђач је дужан да понуду сачини и поднесе у складу са извршеном Изменом 

конкурсне документације бр. 1, а у супротном понуда ће бити одбијена као 

неприхватљива, у вези члана 3. тачка 33) Закона о јавним набавкама. 

 

Измењенa страница конкурсне докуметације 22/39 je саставни део конкурсне 

документације. 

 

 

 

Прилог: - Измењена страна 22/39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Измењена страна 22/39 конкурсне документације за ЈН бр. 404-2/18У-2019-28 

 

Доказ: фотокопије Решења-овлашћења 

 

5. Услов из чл. 75. ст. 2. Закона о јавним набавкама: да је при 

састављању понуде поштовао обавезе које произилазе 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; 

Доказ:  Изјава понуђача - попуњена, печатом оверена и потписана, 

уколико понуђач самостално подноси понуду, 

 или 

 Изјава понуђача и подизвођача - попуњена, печатом оверена и 

потписана, уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, 

 или 

 Изјава групе понуђача - попуњена, печатом оверена и потписана, у 

случају уколико понуду подноси група понуђача; 

Напомена: Понуђачи достављају једну од три изјаве у зависности од начина 

наступа  

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, попуњена Изјава 

понуђача и подизвођача мора бити потписана од стране овлашћеног лица 

понуђача и сваког подизвођача и оверена печатом. 

Уколико понуду подноси група понуђача, попуњена Изјава понуђача и 

подизвођача мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 

понуђача из групе понуђача и оверена печатом 

 

Додатни услови 

које понуђач у поступку јавне набавке мора доказати: 

 

1. Услов из чл. 76. ст. 2. Закона о јавним набавкама - пословни 

капацитет: да је понуђач у пoследњих 3 година уназад од дана објављивања 

позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки вршио исте услуге 

које су предмет јавне набавке, тј. израдио пројекат/е заштите од пожара и 

пројекат/е стабилног система дојаве пожара, у укупном износу од најмање  

200.000,00 динара без ПДВ. 

Доказ: Потврда/е израђене, потписане и оверене од стране наручиоца услуге 

које, поред осталих података, морају обавезно садржати: податке о издаваоцу 

потврде (назив наручиоца, седиште, матични број, порески идентификациони 

број (ПИБ) и контакт телефон), податке о привредном субјекту који је 

пружио услуге, опис пружене услуге са обавезним навођењем финансијске 

вредности пружене услуге, датум, месец и годину пружања услуге. Уз сваку 

достављену потврду приложити фотокопију закљученог уговора са 

овереном, од стране наручиоца, ситуацијoм или рачун или други 

одговарајући доказ. 


