
 

 
Број: ЈН 18/16/ЈНМВ 
Датум: 01.06.2016.  
 
       У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама  (Сл. Гласник 
Републике Србије бр. 124/2012,14/15,68/15 у даљем тексту ЗЈН), Наручилац 
врши: 
 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ- ЗА НАБАВКУ  УСЛУГА  
Набавка услуга стручног надзора за потребе постављања система за 

детекцију и дојаву пожара у у РЈ „Дом Дудова шума“, 5. фаза  
18/16/ЈНМВ 

 
Дана 26.05.2016. године  на Порталу јавних набавки и сајту Наручиоца  
објављен је позив за прикупљање понуда и конкурсна документација у 
поступку јавне набавке мале вредности, број 18/16/ЈНМВ, у којој Наручилац 
врши измену на следећи начин: 
                                                             I 
 
 У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН 11/16/ЈНМВ мења се следеће 
поглавље: 
 V  -  Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона 
 
 
Нови рок за подношење понуда је 10.06.2016.године до 10,00 часова.  
Рок за отварање понуда је 10.06.2016.године у 10,30 часова. 
 
У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
V  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
 

 УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.  
ЗАКОНА 

 
1.1.Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има 
понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку 
јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

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 (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

3. 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 (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

4. Да је 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. 

 
 

 УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 76.  
ЗАКОНА 

 
5. Да испуњава кадровске капацитете, односно да има 

ангажовано лице уговором о раду, уговором о делу или 
уговором о привременим и повременим пословима које 
поседује лиценцу одговорног пројектанта телекомуникационих 
мрежа и система, број лиценце 353 или одговорног извођача 
радова телекомуни-кационих мрежа и система, број лиценце 
453.У уговору о делу односно  уговору о привременим и 
повременим пословима посебно мора бити наведено да је 
лице ангажовано на вршењу стручног надзора за набавку 
услуга број 18/16/ЈНМВ која се односи на вршење стручног 
надзора над испоруком и уградњом стабилног система за 
детекцију и дојаву пожара у РЈ „Дом Дудова шума“ 
Геронтолошког центра из Суботице (пета фаза).Уколико је лице 
ангажовано уговором о раду на одређено време, неопходно је 
да лице све време буде у радном односу до испуњења 
уговорених обавеза понуђача. 



Ангажовано лице мора да поседује лиценцу МУП-а за обављање 
наведених послова. 
 

 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са 
чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне 
услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. 

 
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 
понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. 
тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. 

 
 

 УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне 
набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује 
достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу V 
одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 
потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из 
чл. 75. Закона, тачка 1-4, дефинисане овом конкурсном 
документацијом. 
Изјава мора да буде 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. 
 
Испуњеност додатних услова из члана 76. понуђач доказује 
достављањем фотокопије уговора о раду, уговора о делу или 
уговора о привременим и повременим пословима са 
ангажованим лицем које поседује  лиценцу одговорног 
пројектанта телекомуникационих мрежа и система, број лиценце 
353 или одговорног извођача радова телекомуникационих мрежа 
и система, број лиценце 453, фотокопије лиценце са 
оригиналним потписом и печатом ангажованог лица и потврде 
Инжењерске коморе Србије да му издата лиценца није одузета, 
као и лиценцу МУП-а за обављање послова који су предмет 
набавке.Такође, уколико је лице ангажовано угповором о раду 
потребно је да понуђач достави и фотокопију уговора о раду и 
образац пријаве на обавезно социјално осигурање. У уговору о 
делу и уговору о привременим и повременим пословима 
посебно мора бити наведено да је лице ангажовано на вршењу 
стручног надзора за набавку услуга број 18/16/ЈНМВ која се 
односи на вршење стручног надзора над испоруком и уградњом 



стабилног система за детекцију и дојаву пожара у РЈ „Дом 
Дудова шума“ Геронтолошког центра из Суботице (пета фаза). 
 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе 
понуђача и оверена печатом.  
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је 
дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, 
дат је у поглављу V одељак 3.), потписану од стране овлашћеног 
лица подизвођача и оверену печатом.  
 
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 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених 
доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
 
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно 
доступни на интернет страницама надлежних органа. 
 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о 
било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне 
набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења 
уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је 
документује на прописани начин. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА 
 

 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 
 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 
     
 

И З Ј А В У 
 

Понуђач  _____________________________________________ у поступку 
јавне набавке - Набавка услуга стручног надзора за потребе постављања 
система за детекцију и дојаву пожара у у РЈ „Дом Дудова шума“, 5. фаза,  
број 18/16/ЈНМВ испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове 
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

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

2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани 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. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране 
државе када има седиште на њеној територији); 

 
 
Место:_____________                                                            Понуђач: 
Датум:_____________                                              _____________________   
 
 
 
                                                    М.П. 
                                                       
 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача 
и оверена печатом.  
 
 
 

 



ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 
 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу 
     
 

И З Ј А В У 
 

Подизвођач___________________________________________ у поступку 
јавне набавке- Набавка услуга стручног надзора за потребе постављања 
система за детекцију и дојаву пожара у у РЈ „Дом Дудова шума“, 5. фаза, 
број 18/16/ЈНМВ, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове 
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно 
уписан у одговарајући регистар; 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани 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) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге 
јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или 
стране државе када има седиште на њеној територији). 

 
 
Место:_____________                                                            Подизвођач: 
Датум:_____________                                                   
_____________________ 
 
 
 
 
                                                                М.П. 
 
 
 
                                                         
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
 


