
 
У складу са чланом 63. став 1. и 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, брoj 

124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Позивом за подношење понуда за јавну набавку мале вредности услуга 

– Израда акта о процени ризика радних места Градске управе, као и Служби града Ниша, брoj 

404-1/135У-2018-28, Комисија за предметну јавну набавку обавештава сва заинтересована лица да је 

извршена: 

 

 

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 1: 

 

 

 На страни 17/40 у оквиру поглавља - V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 26. ЗЈН И ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И ЧЛАНА 

76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА (Додатни услови које 

понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:), врши се измена и допуна конкурсне 

документације, односно брише се тачка 2.  у целости,  тако да након измене и допуне гласи: 

 

2. Услов из чл. 76. став 2. ЗЈН - пословни капацитет: да је у претходне 3 (три) године од дана 

објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, реализовао услуге израде 

најмање 3 (три) Акта о процени ризика, у износу од најмање 4.000.000,00 динара без ПДВ-а, од којих је 

најмање 1 (један) урађен за преко 100 (сто) радних места по систематизацији и организацији послова; 

ДОКАЗИ:  

а) Референтна листа – Листа закључених и реализованих уговора (Образац из конкурсне 

документације) и 

б) Потврда/е о референцама о изради Акта о процени ризика (Образац из конкурсне 

документације); 

 

 На страни 18/40 у оквиру поглавља - V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 26. ЗЈН И ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И ЧЛАНА 

76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА (Додатни услови које 

понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:), врши се измена и допуна конкурсне 

документације, односно бришу се тачке в) и г) у целости, тако да након измене и допуне гласи: 

 
в) Референтне листе – Листе закључених и реализованих уговора (Образац из конкурсне 

документације) за последње 3 (три) године од дана објављивања позива за подношење понуда на 

Порталу јавних набавки, у области израде Акта о процени ризика и то најмање 3 (три) Акта о 

процени ризика, од којих је најмање 1 (један) урађен за преко 100 (сто) радних места по 

систематизацији и организацији послова; 

 

 г) Потврда/е о референцама (Образац из конкурсне документације) о изради Акта о процени 

ризика од којих је најмање 1 (један) урађен за преко 100 (сто) радних места по систематизацији и 

организацији послова; 

 
 На страни 40/40 у оквиру поглавља - XV  ПОТВРДА О РЕФЕРЕНЦАМА, врши се измена и 

допуна конкурсне документације, односно брише се део „пружао услуге израдe Акта о процени 

ризика за јавне установе и то укупно _____ Акта о процени“ у целости, тако да након измене и  

                                                       (број) 

допуне гласи:                                              

                                                



 

„пружао услуге израдe Акта о процени ризика и то укупно _____ Акта о процени“ 

                                                                                                              (број) 

 

 
Осим наведених измена, у свим осталим деловима, конкурсна документација остаје неизмењена. 

Рок за подношење понуда се продужава у складу са обавештењем. 

 

У обавези сте да своју понуду припремите у складу са Конкурсном документацијом и Изменом 

и допуном конкурсне документације број 1. 

У противном Ваша понуда ће се сматрати неприхватљивом. 

 

Прилог: Измењене странице 17-1/40, 18-1/40 и 40-1/40. 

 

У Нишу, 04.09.2019. године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

17-1/40 

1. Услов из члана 75. став 1. тач. 1) ЗЈН: да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар;  

2. Услов из члана 75. став 1. тач. 2) ЗЈН: 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; 

3. Услов из члана 75. став 1. тач. 4) ЗЈН: 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; 

Напомена: Понуђач је у обавези да измири све доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине, 

чији је обвезник, у складу са важећим прописима Републике Србије или стране државе када има 

седиште на њеној територији, што значи не само на територији где има регистровано седиште већ и 

уколико има обавезу измирења одређених јавних дажбина и према другим локалним самоуправама 

сходно Закону о финансирању локалне самоуправе. 

4. Услов из члана 75. став 1. тач. 5) ЗЈН: да има важећу дозволу надлежног органа за обављање 

делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом; 

5. Услов из члана 26. став 2. ЗЈН и услов из члана 75. став 2. ЗЈН:  

- да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 

лицима; 

- 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; 

 

Додатни услови које понуђач у поступку јавне набавке мора доказати: 

 

1. Услов из члана 76. став 2. ЗЈН - финансијски капацитет: да је у последње 3 (три) обрачунске 

године (2016, 2017. и 2018. године) остварио укупни пословни приход и то у износу од најмање 

4.000.000,00 динара; 

2. Услов из чл. 76. став 2. ЗЈН - пословни капацитет: да је у претходне 3 (три) године од дана 

објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, реализовао услуге израде 

најмање 3 (три) Акта о процени ризика у износу од најмање 4.000.000,00 динара без ПДВ-а, од којих 

је најмање 1 (један) урађен за преко 100 (сто) радних места по систематизацији и организацији 

послова; 

ДОКАЗИ:  
а) Референтна листа – Листа закључених и реализованих уговора (Образац из конкурсне 

документације) 

и  

б) Потврда/е о референцама о изради Акта о процени ризика (Образац из конкурсне 

документације); 

 

Испуњеност услова из члана 26. ЗЈН и обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 

4) ЗЈН, из члана 75. став 2. ЗЈН и додатних услова из члана 76. став 2. ЗЈН – финансијски и 

пословни капацитет, за учешће у поступку предметне јавне набавке доказује се достављањем: 
а) Изјаве понуђача – попуњене и потписане, уколико понуђач самостално подноси понуду,  

или 

Изјаве понуђача и подизвођача – попуњене и потписане (од стране овлашћеног лица 

понуђача и свих подизвођача), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, 

или 



 

18-1/40 

Изјаве групе понуђача – попуњене и потписане (од стране овлашћеног лица сваког понуђача 

из групе понуђача), уколико понуду подноси група понуђача. 

Изјава, у зависности од начина подношења понуде, мора да буде попуњена и потписана од 

стране овлашћеног лица понуђача. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као 

лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 

 

б) Копије важеће Лиценцe за обављање послова безбедности и здравља на раду, издате од 

стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, у складу са Правилником о 

условима за издавање лиценци за обављање послова у области безбедности и здравља на раду 

(„Службени гласник РС“, број 16/2018); 

 

в) Референтне листе – Листе закључених и реализованих уговора (Образац из конкурсне 

документације) за последње 3 (три) године од дана објављивања позива за подношење понуда на 

Порталу јавних набавки, у области израде Акта о процени ризика и то најмање 3 (три) Акта о 

процени ризика, од којих је најмање 1 (један) урађен за преко 100 (сто) радних места по 

систематизацији и организацији послова; 

  

г) Потврда/е о референцама (Образац из конкурсне документације) о изради Акта о процени 

ризика од којих је најмање 1 (један) урађен за преко 100 (сто) радних места по систематизацији и 

организацији послова; 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем/има, понуђач је дужан да за подизвођача 

достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) ЗЈН и из члана 75. став 2. ЗЈН. 

Додатне услове у погледу финансијског и пословног капацитета испуњава понуђач.  

Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је дужан да за сваког члана групе достави 

наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) ЗЈН и из члана 75. став 2. 

ЗЈН. Додатне услове у погледу финансијског и пословног капацитета група понуђача испуњава 

заједно. 

 

Начин достављања доказа  

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а 

наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда 

оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих 

доказа о испуњености услова. 

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 (пет) дана, не 

достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити 

као неприхватљиву. 

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама 

надлежних органа, али је понуђач дужан да у понуди наведе интернет страницу на којој су исти 

подаци јавно доступни. 

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају 

да доставе доказ из члана 75. став 1. тачка 1) ЗЈН, Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 

који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре: www.apr.gov.rs .  

Понуђачи који се налазе у регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре и који је 

јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре www.apr.gov.rs не морају да 

доставе доказе из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) ЗЈН: извод из регистра агенције за привредне 

регистре, Потврде надлежног суда, односно МУП-а, да понуђач односно, његов законски заступник, 

нису осуђивани за кривична дела која су наведена у члану 75. став 1. тачка 2) ЗЈН и потврде 

надлежног 

http://www.apr.gov.rs/
http://www.apr.gov.rs/


 
 

40-1/40 

XV  ПОТВРДА О РЕФЕРЕНЦАМА   

Назив референтног 

Наручиоца 
 

Седиште, улица и број  

Контакт особа и телефон  

 

П О Т В Р Д А 

којом потврђујемо да је  

 

____________________________________________________________________ 

(назив правног лица – понуђача) 

 

пружао услуге израдe Акта о процени ризика и то укупно _____ Акта о процени ризика, од којих 

                                                                                                     (број) 

 

је _____ урађен за преко100 (сто) места по систематизацији и организацији послова.                                             

    (број)                                                                                  

 

 

Потврђујемо да су наведене услуге пружене у уговореном року у периоду од 

_____________________________________ године. 

 

Укупна вредност пружених услуга износи ___________________ динара 

(_________________________________________________) без урачунатог ПДВ-а.  

 

Број и датум закључења уговора: ___________________________________________. 

 

Потврда се издаје на захтев  ________________________________________________ 

                                                 (назив и седиште понуђача) 

 

ради учешћа у поступку јавне набавке услуга - Израда акта о процени ризика радних места 

Градске управе, као и Служби града Ниша, брoj 404-1/135У-2018-28 и у друге сврхе се не може 

користити.  

 

 

У _________, ___.___.2019. године                                                                                                     

                       

Да су подаци тачни потврђује, 

     Референтни наручилац 

 

                    

                                                                                                  ________________________ 

                                                                                                 (потпис овлашћеног лица)  

 

 


