
ИЗМЕЊЕНА СТРАНА 23/45 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР.404-1/142У-2019-28 

 

Испуњеност додатних услова из чл. 76. ст. 2. ЗЈН – пословни капацитет и 

кадровски капацитет за учешће у поступку предметне јавне набавке понуђач доказује се 

достављањем: 

А) Потврда/е израђене, потписане и оверене од стране инвеститора, односно 

наручиоца, које, 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 исте или сличне предмету набавке, са обавезним 

навођењем финансијске вредности целокупног посла, на основу које ће понуђач на несумњив 

начин доказати да испуњава пословни капацитет, неведена локација  где су пружане услуге,  

датум, месец и годину пружања услуге и печат и потпис овлашћеног лица издаваоца потврде;   

Б) Копије М обрасца осигурања и копије уговора о раду којима доказује да 

понуђач у радном односу има ангажован лица (на одређено или неодређено време) или  

копију уговора којим се регулише рад ван радног односа.  

В) Копије диплома ангажованих лица као и њихове радне биографије и уговори који 

потврђују њихово претходно искуство или неки други документ из кога се несумњиво може 

утврдити истинитост навода у радној биографији.  

 

НАПОМЕНА: Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне 

јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1), 2) и 4) и из члана 75. ст. 2. ЗЈН, као и додатних услова из 

чл. 76. ст. 2. ЗЈН, дефинисаних овом конкурсном документацијом, понуђачи доказују 

достављањем доказа таксативно наведних у делу V Конкурсне документације  - Услови за 

учешће у поступку јавне набавке из чл. 75 и чл.76 ЗЈН и упутство како се доказује 

испуњеност тих услова, у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН. 

Испуњеност услова из чл. 26 и чл. 75. ст. 2 ЗЈН као и услова из чл. 76. ст. 2.ЗЈН – 

који се тиче пословног капацитета, за учешће у поступку предметне јавне набавке 

понуђачи,у зависности од начина наступа, доказују достављањем обрасца Изјаве понуђача 

или Изјаве понуђача и подизвођача или Изјаве групе понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, у складу са чланом 81. ЗЈН, сваки понуђач 

из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. ст. 1. тачка1), 2) и 4). У том 

случају група понуђача  је дужна да за сваког члана групе достави доказе да испуњава услове 

из члана 75. ст. 1. тачка1), 2) и 4) и из члана 75. ст. 2. ЗЈН.  

Додатне услове из члана 76. став 2. ЗЈН група понуђача испуњава заједно. 

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. Додатни услов у погледу пословног капацитета испуњава понуђач, док 

додатни услов у погледу кадровског и техничког капацитета понуђач и подизвођач/и 

испуњавају заједно. 

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 пословног и кадровског капацитета група 

понуђача испуњава заједно.  Изјава, у зависности од начина подношења понуде, мора да буде 

попуњена, потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико 

Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, 

потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 

 


