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I ИЗМЕНА И ДОПУНА  

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈE  
БРОЈ: 404-30/2014 – П1 

за јавну набавку услуга  - редовно сервисирање и текуће 

одржавање возила, 
обликовану у више посебних истоврсних целина 

(партија) 

од 1 до 5 

 
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 

ЈНОП 2/2014 

 

ПАРТИЈА 1. СЕРВИСИРАЊЕ ВОЗИЛА –  
ПРОГРАМ АУДИ И VOLKSWAGEN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2/11 

 

 

 

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» 

број 124/12) Комисија за јавну набавку образована Решењем директора Управе за 

заједничке послове покрајинских органа број 404-30/2014  од 29.01.2014. године 

припремила је 

 

 

 

 

I ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА 

РЕДОВНО СЕРВИСИРАЊЕ И ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА, 

обликовану у више посебних истоврсних целина (партија) од 1 до 5 и то 

ПАРТИЈА 1 – СЕРВИСИРАЊЕ ВОЗИЛА- ПРОГРАМ АУДИ И VOLKSWAGEN 

- ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК (ред. бр. ЈНОП 2/2014) - 

 

1) У конкурсној документацији у делу 5) „Услови за учешће у поступку јавне 

набавке из члана 75. И  76. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује 

испуњеност тих услова“ у подтачкама 5.1.1.; 5.2.1.; 5.3.1. и 5.4.1. текст под редним 

бројем 5. се брише. 

 

2) У истом делу конкурсне документације у подтачкама 5.1.2., 5.2.2. и 5.3.2. под 

редним бројем 2. пословни капацитет додаје се текст који гласи: „да понуђач у моменту 

подношења понуде има својство овлашћеног сервисера  за марку возила „АУДИ“ и 

„VOLKSWAGEN“ која је предмет сервисирања и текућег одржавања“ 

 

3) У подтачки 5.4.2. под редним бројем 2. пословни капацитете додаје се текст: 

„Да понуђач у моменту подношења понуде има својство овлашћеног сервисера за марку 

возила „АUDI И VOLKSWAGEN“ која је предмет сервисирања и текућег одржавања 

 

- потврда (уговор и сл.) произвођача возила или овлашћеног партнера (на српском 

или енглеском језику) којом се потврђује да је понуђач овлашћени сервисер возила те 

марке (Уколико понуђач достави потврду (уговор и сл.) овлашћеног партнера 

произвођача, потребно је да понуђач достави и потврду (уговор и сл.) произвођача 

возила  (на српском или енглеском језику) којом се потврђује статус овлашћеног 

партнера.“     

 

4) У делу 6) Упутство понуђачима како да сачине понуду под редним бројем  3. 

текст из става 7.: „Понуђач који подноси понуде за више партија, доказе о испуњавању 

услова из члана 75. став 1. тачка од 1) до 5) ЗЈН, доставља само уз прву партију за коју 

подноси понуду, односно исте не мора да достави уз понуде које подноси за друге партије 

у којима учествује. Доказе о испуњавању додатних услова из чл 76. ЗЈН, обрасце и друге 

елементе одређене конкурсном документацијом за предметну партију, доставља за сваку 

партију посебно, уз понуду за ту партију»,  

мења се и гласи: «Понуђач који подноси понуде за више партија, доказе о 

испуњавању услова из члана 75. став 1. тачка од 1) до 4) ЗЈН, доставља само уз прву 

партију за коју подноси понуду, односно исте не мора да достави уз понуде које подноси 

за друге партије у којима учествује. Доказе о испуњавању додатних услова из чл 76. ЗЈН, 

обрасце и друге елементе одређене конкурсном документацијом за предметну партију, 

доставља за сваку партију посебно, уз понуду за ту партију». 

 

 

 

  На основу ових измена и допуна утврђен је ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ  дела 5) „Услови за 

учешће у поступку јавне набавке из члана 75. И  76. Закона о јавним набавкама и 

упутство како се доказује испуњеност тих услова“ 
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 ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ 

 

 

5) УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И  76. 

ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 

ТИХ УСЛОВА 

 

 

5.1. Услови које ПОНУЂАЧ мора да испуни да би могао да учествује у поступку 

јавне набавке: 

  

Ред. 

бр. 

5.1.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН 

1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 

2. 

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. 
да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 

објављивања, односно слања позива за подношење понуда 

4. 

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 

5. - 

6. 

да је при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 

произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 

рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права 

интелектуалне својине(чл. 75. ст. 2. Закона). 

5.1.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ  

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН 

финансијски капацитет 

1. 
да је у периоду од 6 месеци пре објављивања Позива био ликвидан,тј. да није 

имао ниједан дан неликвидности (период од 30.07.2013. год до 30.01.2014. 

година) 

пословни капацитет 

2. да понуђач у моменту подношења понуде има својство овлашћеног сервисера за 

марку возила „АУДИ“ и „VOLKSWAGEN“ која је предмет сервисирања и текућег 

одржавања 

технички капацитет 
3. 

да понуђач у власништву, закупу или лизингу има 2 дизалице или канала  

кадровски капацитет 

4. 

да има најмање 4 стално запослена или ангажована лица, и то: 

- 1 аутоелектричара 

- 1 аутомеханичара 

- 1 аутолимара 

- 1 аутолакирера 
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5.2. Услови које ПОДИЗВОЂАЧ  мора да испуни, у складу са чланом 80. ЗЈН да 

би могао да учествује у поступку јавне набавке: 

Ред. 

бр. 

5.2.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ  

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН 

1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 

2. 

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. 
да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 

објављивања односно слања позива за подношење понуда 

4. 

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 

5. - 

5.2.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ  

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН 

финансијски капацитет 
1. 

- 

пословни капацитет 
2. 

- 

технички капацитет 
3. 

- 

кадровски капацитет 
4. 

- 

 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних 

услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4)  

 

 

5.3. Услови које мора да испуни СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА, у 

складу са чланом 81. ЗЈН,  да би могао да учествује у поступку јавне набавке: 

Ред. 

бр. 

5.3.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ  

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН 

1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 

2. 

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. 
да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 

објављивања, односно слања позива за подношење понуда 

4. 

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 

5. - 

6. 

да је при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 

произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 

рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права 

интелектуалне својине(чл. 75. ст. 2. Закона). 
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5.3.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ  

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН 

финансијски капацитет 

1. 
да је у периоду од 6 месеци пре објављивања Позива био ликвидан,тј. да није 

имао ниједан дан неликвидности (период од 30.07.2013. год до 30.01.2014. 

година) 

пословни капацитет 

2. да понуђач у моменту подношења понуде има својство овлашћеног сервисера за 

марку возила „АУДИ“ и „VOLKSWAGEN“ која је предмет сервисирања и текућег 

одржавања 

технички капацитет 
3. 

да понуђач у власништву, закупу или лизингу има 2 дизалице или канала  

кадровски капацитет 

4. 

да има најмање 4 стално запослена или ангажована лица, и то: 

- 1 аутоелектричара 

- 1 аутомеханичара 

- 1 аутолимара 

- 1 аутолакирера 

 

Сваки понуђач из групе понуђача самостално мора да испуни обавезне услове из 

члана 75. став 1. тач. 1) до 4) и члана 75. став 2.  ЗЈН (услови под редни бројем 1, 2, 3, 4 

и 6), док додатне услове (услови под редним бројем 1, 2, 3 и 4) испуњавају заједно. 

. 
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5.4. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН 

 

1) прецизно навођење једног или више доказа одређених Законом и 

Правилником за сваки од предвиђених услова за учешће у поступку јавне 

набавке и органа надлежног за њихово издавање:  

 

 

Ред. 

бр. 

5.4.1. ДОКАЗИ 

О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ  

ИЗВОД ИЗ РЕГИСТРА НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА  

ПРАВНО ЛИЦЕ:   

извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра 

надлежног Привредног суда 

ПРЕДУЗЕТНИК:  

извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 

одговарајућег регистра 

ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: / 

1. 

орган надлежан за издавање: 

-Агенција за привредне регистре (за правна лица и предузетнике) 

-Привредни суд (за правна лица и друге субјекте за које није надлежан други 

орган) 

ПОТВРДА НАДЛЕЖНОГ СУДА И НАДЛЕЖНЕ ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ МУП-а  

Напомена: 

• не може бити старија од 2 месеца пре отварања понуда   

• уколико понуђач има више законских заступника дужан је да потврду 

достави за сваког законског заступника 

ПРАВНО ЛИЦЕ:  

Извод из казнене евиденције: 

1)правно лице - уверење надлежног суда     

2)законски заступник- уверење надлежне полицијске управе  МУПа да правно 

лице и његов законски заступник није осуђиван за: 

-неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе,  

-кривична дела против привреде,  

-кривична дела против животне средине,  

-кривично дело примања или давања мита  

-кривично дело преваре   

ПРЕДУЗЕТНИК:  

Извод из казнене евиденције: 

1) уверење надлежне полицијске управе МУПа  да предузетник није осуђиван 

за: 

-неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, 

-за кривична дела против привреде,  

-кривична дела против животне средине   

-кривично дело примања или давања мита   

-кривично дело преваре 

2. 

ФИЗИЧКО ЛИЦЕ:   

Извод из казнене евиденције: 

1) уверење надлежне полицијске управе МУПа да физичко лице и његов 

законски заступник није осуђиван за: 

-неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, 

-кривична дела против привреде, 

-кривична дела против животне средине, 

-кривично дело примања или давања мита   

-кривично дело преваре 
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орган надлежан за издавање: 

• ЗА ПРАВНА ЛИЦА: 

-извод из казнене евиденције основног суда и вишег суда на чијем подручју је 

седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка 

страног правног лица 

 

-извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) 

Вишег суда у Београду 

http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html 

 

-уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе МУПа за 

законског заступника (захтев се може поднети према месту рођења, али и према 

месту пребивалишта). 

• ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА/ФИЗИЧКА ЛИЦА: 

-уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе МУПа  (захтев 

се може поднети према месту рођења, али и према месту пребивалишта). 

ПОТВРДА НАДЛЕЖНОГ СУДА ИЛИ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ 

ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА 

Напомена: 

• не може бити старија од 2 месеца пре отварања понуда  

• мора бити издата након објављивања позива за подношење понуда 

• да није изречена мера која је на снази у време објављивања позива 

ПРАВНО ЛИЦЕ:   

-потврда привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране 

обављања делатности, 

или  

-потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано 

да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности  

ПРЕДУЗЕТНИК:   

-потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања 

делатности  

или  

-потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано 

да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности 

ФИЗИЧКО ЛИЦЕ:   

-потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања 

одређених послова 

3. 

 орган надлежан за издавање:   

-Привредни суд према седишту правног лица 

-Прекршајни суд према седишту правног лица, односно предузетника / физичког 

лица или 

-Агенција за привредне регистре за правна лица и предузетнике 

ПОТВРДА НАДЛЕЖНОГ ПОРЕСКОГ ОРГАНА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА 

ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ ИЛИ ПОТВРДА НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА 

ДА СЕ ПОНУЂАЧ НАЛАЗИ У ПОСТУПКУ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ 

Напомена: 

• не може бити старија од 2 месеца пре отварања понуда 

ПРАВНО ЛИЦЕ:   

-уверење Пореске управе - Министарства финансија и привреде да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и  

-уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 

изворних локалних јавних прихода 

4. 

ПРЕДУЗЕТНИК:   

-уверење Пореске управе - Министарства финансија и привреде да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и  

-уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 

изворних локалних јавних прихода  
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ФИЗИЧКО ЛИЦЕ:   

-уверење Пореске управе - Министарства финансија и привреде да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и  

-уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 

изворних локалних јавних прихода  

орган надлежан за издавање: 

- Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа Регионални 

центар - ___________  Филијала/експозитура - ___________ према месту 

седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту 

физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату 

одређене врсте јавног прихода. 

 

- Град, односно општина - градска, односно општинска пореска управа према 

месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту 

физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату 

одређене врсте јавног прихода. 

Напомена: 

Уколико локална (општинска) пореска управа у својој потврди наведе да се 

докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других 

локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду 

локалне пореске управе приложи и потврде осталих локалних 

органа/организација/установа.  

5. 
 

- 

6. 

Попуњен, потписан и печатом оверен Образац изјаве на основу члана 75. став 2. 

ЗЈН. Образац изјаве је саставни део ове Конкурсне документације и дат је у делу 

12.2.КД  

НАПОМЕНА:  

Уколико понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) сваки члан групе 

понуђача, укључујући и носиоца посла, мора да достави попуњен, потписан и 

печатиран Образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН. 

5.4.2. ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

финансијски капацитет 

1. 

Потврда Народне банке Србије о броју дана неликвидности за период  

од 30.07.2013. године до 30.01.2014. године 

Потврду издаје: НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ, Дирекција за 

регистре и принудну наплату, Одељење за принудну наплату,  

Одсек за пријем основа и налога принудне наплате, Крагујевац  

Адреса: Бранка Радичевића 16 А, 34000 Крагујевац  

Потврда се може наручити електронски, слањем захтева са потребним подацима 

о фирми и исказом која се потврда жели.  

Адреса: sluzbazaporeskaicarinska@nbs.rs  

            zahtevzapotvrde@nbs.rs 

 

пословни капацитет 

2. 

Да понуђач у моменту подношења понуде има својство овлашћеног сервисера за 

марку возила „АUDI И VOLKSWAGEN“ која је предмет сервисирања и текућег 

одржавања 

 

- потврда (уговор и сл.) произвођача возила или овлашћеног партнера (на 

српском или енглеском језику) којом се потврђује да је понуђач овлашћени 

сервисер возила те марке (Уколико понуђач достави потврду (уговор и сл.) 

овлашћеног партнера произвођача, потребно је да понуђач достави и потврду 

(уговор и сл.) произвођача возила  (на српском или енглеском језику) којом се 

потврђује статус овлашћеног партнера.     
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технички капацитет 

3. Као доказ да испуњава захевани технички капацитет понуђач доставља: 

- за  власништво: оверен списак основних средстава 

- за закуп или лизинг: уговор о закупу, односно лизингу 

кадровски капацитет 

4. За  4 стално запослена или ангажована лица понуђач доставља: 

- пријаву на пензијско-инвалидско осигурање и 

- уговор о раду  

 

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је 

понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да 

достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

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

не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву. 

 

Напомена: на основу члана 78. став 5. и члана 79. став 5. ЗЈН лице уписано у 

регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност 

обавезних услова (члан 75. став 1. тачка 1. ЗЈН) односно Наручилац не може одбити као 

неприхватљиву понуду зато што не садржи даказе одређене ЗЈН или Конкурсном 

документацијом, ако је понуђач навео у понуди интернет страницу на којој су тражени 

подаци јавно доступни. Понуђач има обавезу да у својој понуди јасно наведе да се налази 

у регистру понуђача, уколико на тај начин жели да докаже испуљеност услова из члана 

75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. 

 Наручилац не може одбити као неприхватљиву понуду зато што не садржи доказ 

одређен ЗЈН или Конкурсном документацијом, ако је понуђач навео у понуди интернет 

страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. 

Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су 

документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 

надлежних органа те државе.  

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење 

понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по 

прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи 

одговарајући доказ за то, Наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена 

документа у примереном року. 

На основу члана 79. став 9. ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају 

докази из члана 77. ЗЈН, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, 

дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним 

органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. Образац изјаве 

чини саставни део ове Конкурсне документације и дат је у делу 12) Конкурсне 

документације. 

Понуђач који подноси понуде за више партија, доказе о испуњавању услова из 

члана 75. став 1. тачка од 1) до 4) ЗЈН, доставља само уз прву партију за коју подноси 

понуду, односно исте не мора да достави уз понуде које подноси за друге партије у 

којима учествује. Доказе о испуњавању додатних услова из чл 76. ЗЈН, обрасце и друге 

елементе одређене конкурсном документацијом за предметну партију, доставља за сваку 

партију посебно, уз понуду за ту партију. 

 

Сходно члану 78. став 5. ЗЈН, лице које је уписано у регистар понуђача 

није дужно да приликом подношења понуде, односно пријаве доказује 

испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. Тач. 1) до 4). 

Регистар понуђача је доступан на интернет страници, коју је понуђач 

дужан да наведе у понуди, ако тако доказјује неки од испуњености обавезних 

услова. 

 

2) текст изјаве уколико се испуњеност услова доказује изјавом из члана 

77. став 4. Закона: с обзиром на то да се не ради о спровођењу поступка јавне набавке 

мале вредности и преговарачког поступка из члана 36. став 1. тач. 2) – искључива права 
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и 3) – хитност ЗЈН чија је процењена вредност мања од износа из члана 39. став 1. ЗЈН 

(3.000.000,00 динара), Наручилац не дефинише текст изјаве у смислу члана 77. став 4. 

ЗЈН. 

 

3) прецизно навођење доказа у случају доказивања испуњености услова 

на начин прописан чланом 77. став 5. Закона: с обзиром на то да се не ради о 

спровођењу поступка из члана 36. став 1. тач. 4) до 7) ЗЈН – додатне испоруке добара, 

додатне услуге или радови, понуђачи у ликвидацији и набавке на робним берзама, 

Наручилац није у обавези да прецизно наведе доказе у случају доказивања испуњености 

услова на начин прописан чланом 77. став 5. ЗЈН. 

 

4) обавештење да понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно 

доступни на интернет страницама надлежних органа и да наведе који су то 

докази: 

 На основу члана 79. став 4. ЗЈН понуђач није дужан да доставља следеће доказе 

који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то: 

1) извод из регистра надлежног органа: 

- извод из регистра АПР: www.apr.gov.rs , линк Регистри 

                Привредна друштва 

                Претрага података 

                Претрага  пд 

                Претрага пл и предузетника 
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Понуђачи су дужни да понуде сачине у складу са ОВИМ изменама и 

допунама. 

 

 

Измене и допуне Конкурсне документације, сходно члану 63. став 1. Закона о 

јавним набавкама, објављује се на Порталу јавних набавки и на интернет страници 

Наручиоца. 

 
 
 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


