
 

Дел.бр. 3225 

Датум:  

Страна 1 од 1           

Предшколска установа „11. април“, Народних хероја 12 а, 11070 Београд 

011/2603-042, 2603-766, 2692-231 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ –јавна набавка мале вредности  

услуге стручног надзора –  У 14-11 

 

-На основу члана 63. став 1.Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС 124/12),  достављамо 

информацију о измени Конкурсне документације у вези јавне набавке мале вредности – 

услуге стручног надзора, У 14-11 

 

Додатни услови из члана 76.Закона о јавним набавкама 

 

Изјава о довољном кадровском  капацитету– на меморандуму понуђача да понуђач (пре 

слања позива) за учешће у предмету јавне набавке располаже довољним кадровским 

капацитетом од минимум 5 запослена лица техничке струке ( на неодређено/одређено радно 

време ), са лиценцама  300  или 400 или 310 или 410  

Доказ: 

1) Лична лиценца одговорног лица : 

300  или 400 или 310 или 410  

2) Копије Потврда ИКС-а, не старије од 6 месеци,  да су носиоци личних лиценци (чије су 

личне лиценце поднете уз понуду) чланови ИКС-а и да им одлуком Суда части издата 

лиценца није одузета. 

3) Фотокопије основа радног ангажовања – образац М/МА/М3А и уговор о раду  

 

Изјава о довољном техничком капацитету на меморандуму понуђача – да понуђач у 

власништву има путничко возило 

 

Доказ: Фотокопија саобраћајне дозволе , уговор о лизингу  

 

У прилогу достављамо измењену стране: 5 и 6 које чини саставни део конкурсне 

документације и која  замењују  првобитне  стране означене  истим бројем. 

 

                                                                                    

        
                                                                            Комисија за јавну набавку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Правна лица: 

Потврде Привредног и Прекршајног суда да понуђачу 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, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда. 

Предузетници: 

Потврда Прекршајног суда да предузетнику 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, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда. 

Физичка лица: 

Потврда Прекршајног суда да предузетнику није изречена мера забране обављања 

одређених послова. 

Напомена:Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда и 

мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда. 

 

1) Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији. 

Доказ:  

Уверење Пореске управе министарства финансија и привреде да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је 

измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције 

за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације 

Напомена: Овај доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда. 

 

      5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе 

које произилазе 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)-Образац 5 из конкурсне документације 

 

 

Уколико понуђач не достави горе поменуте доказе да испуњава обавезне услове из чл.75 

став 1.тачка 1) до 4)може да  достави изјаву (Образац бр. 8) којом под пуном  материјалом и 

кривичном одговорношћу потврђује да испуњава горе наведене обавезне услове или да 

достави извод из  Регистра понуђача. 

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 . 

 

Додатни услови из члана 76.Закона о јавним набавкама 

 

Изјава о довољном кадровском  капацитету– на меморандуму понуђача да понуђач (пре 

слања позива) за учешће у предмету јавне набавке располаже довољним кадровским 

капацитетом од минимум 5 запослена лица техничке струке ( на неодређено/одређено радно 

време ), са лиценцама  300  или 400 или 310 или 410  

Доказ: 

1) Лична лиценца одговорног лица : 

300  или 400 или 310 или 410  

2) Копије Потврда ИКС-а, не старије од 6 месеци,  да су носиоци личних лиценци (чије су 

личне лиценце поднете уз понуду) чланови ИКС-а и да им одлуком Суда части издата 

лиценца није одузета. 



 

3) Фотокопије основа радног ангажовања – образац М/МА/М3А и уговор о раду  

 

Изјава о довољном техничком капацитету на меморандуму понуђача – да понуђач у 

власништву има путничко возило 

 

Доказ: Фотокопија саобраћајне дозволе , уговор о лизингу  

Напомињемо да је у погледу испуњености додатних услова, понуђач у обавези да достави 

доказе о испуњености ових услова, на начин одређен конкурсном документацијом у 

супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива због битних недостатака.  

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе 

достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4). Закона о јавним 

набавкама. 

 

Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача 

достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним 

набавкама. 

Додатне услове понуђач и подизвођач испуњавају  заједно. 
 

Докази о испуњености услова из Закона и Конкурсне документације могу се достављати у 

неовереним копијама, а Наручилац ће, пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од 

понуђача чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као 

најповољнија, да у року од пет дана,  достави на увид оригинал или оверену копију свих 

приложених доказа. 

Ако понуђач у остављеном примереном року не достави на увид Наручиоцу оригинал или 

оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  

 

Ако понуђач има седиште у страној држави, документација за доказивање испуњености 

услова мора бити оверена од стране надлежног органа државе у којој понуђач има седиште 

(управног или судског органа, односно привредне коморе) односно амбасаде те државе у 

Републици Србији и достављена у преводу на српски језик, овереном од стране овлашћеног 

судског тумача за предметни страни језик.  

Наручилац задржава право 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 понуда, 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 и одговарајући доказ за то, 

Наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном 

року. 

 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона, понуђач 

може уместо доказа приложити своју писмену изјаву, дату под кривичном и материјалном 

одговорношћу, оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или 

другим надлежним органом те државе.  

 

Понуђач је дужан да без одлагања достави Наручиоцу писмено обавештење о било којој 

промени у вези са испуњеношћу услова, која наступи до доношења одлуке о додели уговора, 

односно до закључења уговора, као и током важења уговора, и да промену документује на 

прописани начин. 

 

 


