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

број 124/2012, 14/15 и 68/15), 

Комисија за јавну набавку образована Решењем в.д. директора Управе за 

заједничке послове покрајинских органа број 404-288/2018 од 19.11.2018. године 

п р и п р е м и л а   ј е 
 

 

 

 

I ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

БРОЈ: 404-288/2018 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – НАБАВКА, УГРАДЊА И ПУШТАЊЕ У РАД 

СТАБИЛНОГ СИСТЕМА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА  

 - ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ -  

ЈНМВ 36/2018 

 

 

 

 

 

1) У конкурсној документацији у делу 8. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ 

ПОНУДУ, у тачки 2. «начин подношења понуде», табеларни део: „Обавезна 

садржина понуде је:», мења се и гласи: 

 

 

1. АКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ САМОСТАЛНО ДОСТАВЉА СЛЕДЕЋУ 

ДОКУМЕНТАЦИЈУ: 

1 Образац понуде са табеларним делом понуде 

2 Образац изјаве о испуњености услова из чл. 75. ЗЈН 

3 Докази о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 5) 

4 Докази о испуњености додатних услова из члана 76. ЗЈН 

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

6 Модел уговора 

7 
Образац  трошкова припреме понуде  
*само ако је понуђач имао трошкове наведене у обрасцу и ако тражи њихови надокнаду 

8 Образац изјаве о независној понуди 

9 
Образац изјаве на основу чл. 79. ст. 10 ЗЈН 
*само ако понуђач има седиште у другој држави 

10 

Средство обезбеђења за испуњење обавеза у поступку јавне набавке – за 

озбиљност понуде (бланко соло меница, менично овлашћење, копија депо 

картона, копија захтева за регистрацију менице који је оверен од стране пословне 

банке) 

 Произвођачка спецификација, проспект, каталог, брошуру и сл. 

11 Сертификати/исправе/потврде о усаглашености 

 

 

2. АКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ ДОСТАВЉА СЛЕДЕЋУ 

ДОКУМЕНТАЦИЈУ: 

1 Образац понуде са табеларним делом понуде 

2 Образац општи подаци о подизвођачима 

3 Образац изјаве о испуњености услова из чл. 75. ЗЈН за понуђача 

4 Образац изјаве о испуњености услова из чл. 75. ЗЈН за подизвођача 
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5 Докази о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 5) 

6 Докази о испуњености додатних услова из члана 76. ЗЈН за понуђача 

7 Образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН  за понуђача 

8 Модел уговора 

9 
Образац  трошкова припреме понуде  
*само ако је понуђач имао трошкове наведене у обрасцу и ако тражи њихови надокнаду 

10 Образац изјаве о независној понуди 

11 
Образац изјаве на основу чл.79. ст.10 ЗЈН 
*само ако понуђач има седиште у другој држави 

12 

Средство обезбеђења за испуњење обавеза у поступку јавне набавке – за 

озбиљност понуде (бланко соло меница, менично овлашћење, копија депо 

картона, копија захтева за регистрацију менице који је оверен од стране пословне 

банке) 

13 Произвођачка спецификација, проспект, каталог, брошуру и сл.) 

14 Сертификати/исправе/потврде о усаглашености 

 

 

3. АКО ПОНУДУ ПОДНОСИ ГРУПА ПОНУЂАЧА – ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА ДОСТАВЉА 

СЛЕДЕЋУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ: 

1 Образац понуде са табеларним делом понуде 

2 Образац општи подаци о понуђачу из групе понуђача    

3 Споразум групе понуђача о заједничком извршењу јавне набавке 

4 
Образац изјаве о испуњености услова из чл. 75. ЗЈН за понуђача – члана групе 

понуђача – носиоца посла 

5 
Образац изјаве о испуњености услова из чл. 75. ЗЈН за чланове групе понуђача – 

члан групе понуђача 

6 Докази о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 5) 

7 Докази о испуњености додатних услова из члана 76. ЗЈН 

8 
Образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН  за понуђача члана групе понуђача 

– носиоца посла 

 Образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН  за понуђача члана групе понуђача 

9 Модел уговора 

10 Образац  трошкова припреме понуде  
*само ако је понуђач имао трошкове наведене у обрасцу и ако тражи њихови надокнаду 

11 Образац изјаве о независној понуди  

12 Образац изјаве на основу чл.79. ст.10 ЗЈН 
*само ако понуђач има седиште у другој држави 

13 

Средство обезбеђења за испуњење обавеза у поступку јавне набавке – за 

озбиљност понуде (бланко соло меница, менично овлашћење, копија депо 

картона, копија захтева за регистрацију менице који је оверен од стране пословне 

банке) 

14 Произвођачка спецификација, проспект, каталог, брошуру и сл.) 

15 Сертификати/исправе/потврде о усаглашености 
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Понуђачи су дужни да понуде сачине у складу са ОВОМ изменом и 

допуном. 

 

 

Измена и допуна 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 

 

 


