
ИЗМЕЊЕНА СТРАНА 22/45 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

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

уколико има обавезу измирења одређених јавних дажбина и према другим 

локалним самоуправама сходно Закону о финансирању локалне самоуправе. 

 

5.  Услов из члана 75. став 2. ЗЈН: да је поштовао обавезе које произлазе из 

важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине, као и да нема изречену меру забране обављања делатности на 

снази у време подношења понуде; 

 

ДОДАТНИ УСЛОВИ: 

 

6.  Услов из члана 76. став 2. ЗЈН - пословни капацитет: да је у последњих 5 

(пет) година до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних 

набавки, пружао услуге исте или сличне предмету набавке у збирном износу од 

најмање 1.000.000,00 динара са ПДВ-ом.  

 

7.     Услов из члана 76. став 2. ЗЈН - кадровски капацитет: да за извршење 

предметне јавне набавке у тренутку подношења понуда, има ангажовано по основу 

Уговора о раду (на одређено или неодређено време) или Уговора о раду ван радног 

односа, који су предвиђени Законом о раду сходно чл. 197. до 202., најмање два 

лица са стеченим високим образовањем на основим академским студијама (240 

ЕСПБ),  са докторатом, магистарском тезом, дипломским или мастер радом из 

области Географско информационих система, као и да имају учешће на пројектима 

из области која је предмет овог уговора, да поседују искуство у руковођењу радних 

група и/или стручних тимова.  
  

Испуњеност услова из члана 26. ЗЈН, обавезних услова из члана 75. став 1. 

тачка 1), 2) и 4) ЗЈН за учешће у поступку предметне јавне набавке доказује се 

достављањем: 
 

а)  Изјаве понуђача – на обрасцу изјаве из конкурсне документације или 

меморандуму понуђача, попуњене, печатом оверене и потписане, уколико понуђач 

самостално подноси понуду,  

или 

Изјаве понуђача и подизвођача – на обрасцу изјаве из конкурсне 

документације или меморандуму понуђача попуњене, печатом оверене и потписане 

(од стране овлашћеног лица понуђача и свих подизвођача и оверену печатом), 

уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем потписану, 

или 

Изјаве групе понуђача – на обрасцу изјаве из конкурсне документације  или 

меморандуму понуђача, попуњене, печатом оверене и потписане (од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача), уколико понуду подноси 

група понуђача; 
 

 


