
Страна 8 

4) 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 произлазе 

из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и 

да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл.75.ст.2 Закона)-
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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. 9) којом под пуном материјалом и кривичном одговорношћу 

потврђује да испуњава горе наведене обавезне услове или да достави Извод из регистра понуђача. Ако 

је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. овог закона, наручилац је пре доношења одлуке о додели 

уговора дужан да од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија затражи да достави копију 

захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију 

свих или појединих доказа. Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача. Наручилац није 

дужан да од понуђача затражи достављање свих или појединих доказа уколико за истог понуђача 

поседује одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки код тог наручиоца. 

 

НАПОМЕНА: Понуђач може да у својој понуди, на свом документу потписано и печатирано од стране 

овлашћеног лица, јасно наведе да се налази у регистру понуђача, као и интернет страницу на којој су 

тражени подаци јавно доступни, уколико на тај начин жели да докаже испуњеност услова из члана 75. 

став 1. тач. 1. до 4. ЗЈН.   

 
 

Додатни услови из члана  76. ЗЈН које понуђач мора да испуни: 

 
5)  Да  Понуђач   располаже   пословним   капацитетом  –  што подразумева да је понуђач у 

претходне 3 године (2012, 2013. И 2014.) остварио пословни приход по основу извршене испоруке 

добара исте или сличне врсте као што је предмет ове јавне набавке у износу од: 

 
- минимум 21.000.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а 

Докази: 

 
-  Попуњен  Образац   2  –  Списак   испоручених   добара,у  који  понуђач  уноси податке о   

броју   и датуму   закључења уговора/фактуре,   врсти и вредности испоручених  

добара  по  основу  уговора/фактура,  као  и  називу  купца  коме  је извршена испорука предметних 

добара. 

 

-Потврде  Купаца,  које морају бити дате на документу са меморандумом Купца, оверене печатом и 

потписане од стране одговорног лица Купца, којима се потврђује да је понуђач извршио испоруку 

добара истоврсних предмету јавне набавке у року и у свему у складу са уговором/фактуром. 

Потврду Купца потребно је доставити за сваки уговор/фактуру наведен у Обрасцу 2.  

Потврда Купца мора да садржи: 
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- Пун назив и адресу Купца, 

- особу за контакт Купца и број телефона, 

- назив и седиште понуђача коме се издаје потврда, 

- врста и вредност испоручених добара по основу уговора/фактуре, 

- број и датум уговора/фактуре, 

- датум издавања потврде,  и 

- назнака да се потврда издаје ради учешћа у поступку јавне набваке и да се у друге сврхе не 

може користити.  

 

 

 

6)  Да  Понуђач   располаже   техничким  капацитетом  за  учешће  у  поступку предметне 

јавне набавке, што подразумева: 

*да  располаже  са  најмање два  транспортна возила  за превоз добара која су 

предмет јавне набавке, и 

Докази: 

- копије важећих  саобраћајних дозвола, односно ако саобраћајна дозвола није издата на име 

понуђача као власника возила, поред копије важеће саобраћајне дозволе доставити и доказ о 

правном основу коришћења возила, (уговор о купопродаји или уговор о закупу или уговор о 

лизингу или уговор о коришћењу возила  и  сл.  Уколико  је  возило  узето  у  закуп  од  лица  

које  није  власник, потребно је доставити и сагласност власника за давање возила на 

располагање трећем лицу (нпр. сагласност лизинг куће уколико је возило узето у закуп од лица 

које је корисник лизинга), 

- одштампане слике  регистрационих налепница из којих се види регистарски број возила и 

датум истека важења регистрације, 

- 

7)  Да  Понуђач   располаже   кадровским капацитетом за  учешће  у поступку предметне 

јавне набавке, од минимум два возача транспортних возила и пет техничких радника 

(монтажери, производно/продајни радници, носачи, и сл.), радно ангажованих код Понуђача. 

Докази: 

- Фотокопије основа радног ангажовања (уговор о раду, уговор о привеменим и повременим 

пословима,уговор о делу и сл), 

-Фотокопија обрасца пријаве код фонда пензијског или здравственог осигурања 

- Фотокопије ПП ОД Обрасца оверених у месецу који претходи месецу у којем је објављен 

позив за подношење понуда,  и 

- Фотокопије важећих возачких дозвола за лица која су ангажована као возачи транспортних возила. 
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ОБРАЗАЦ  7 

 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „11.АПРИЛ“ 

НОВИ БЕОГРАД, Народних хероја 12а 

 

 ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ПОПУНУ МЕНИЦЕ – МЕНИЧНО ПИСМО 

 

На основу Закона о меници и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених 

инструмената платног промета 

ДУЖНИК: ________________________________________________________________ 

МБ: ______________________________________________________________________ 

ПИБ:_____________________________________________________________________ 

ТЕКУЋИ РАЧУН И НАЗИВ БАНКЕ:_________________________________________ 

Одговорно лице за заступање:_______________________________________________ 

                                             ( унети одговарајуће податке дужника – издаваоца менице) 

 

ИЗДАЈЕ 

ОВЛАШЋЕЊЕ – МЕНИЧНО ПИСМО 

за корисника бланко сопствене менице 

 

КОРИСНИК: Предшколска установа „11.април“, Народних хероја 12а, Нови Београд  ( у даљем 

тексту:Поверилац) 

Предајемо Вам бланко сопствену  (соло) меницу у износу од 2% од укупне вредности понуде број 

____________________________ као средство финансијског обезбеђења за 

                     ( унети серијски број менице) 

озбиљност понуде у отвореном поступку јавне набавке, добра – дидактичка средства и играчке за 

реализацију васпитно -- образовног рада– бр. Д-15-37, Овлашћујемо Повериоца, да предату меницу 

може попунити у износу од  _______________________________динара без ПДВ-а (словима: 

____________________________________________________________________динара), и да безусловно 

и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима, изврши наплату са 

свих рачуна дужника код банака, а у корист Повериоца. 

Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање изврше на терет свих наших рачуна, 

као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачуну уопште нема или 

нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати рачуна. Дужник се одриче права на 

повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом 

основу за наплату. 

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника, статусних 

промена или оснивања нових правних субјеката од стране овлашћеног лица за заступање Дужника, и 

других промена од значаја за правни промет. 

Рок важења меничног овлашћења је до  _____-____-_____ године (минимум 60 дана од дана јавног 

отварања понуда). 

 

___________________________                            _______________________________ 

        (место и датум)                                                             ( потпис одговорног лица) 

 

У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да овај образац потписују и 

печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 

потписати и печатом оверити образац који у том случају мора бити наведен у споразуму из члана 81став 4 ЗЈН 
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ОБРАЗАЦ  8 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „11.АПРИЛ“ 

НОВИ БЕОГРАД, Народних хероја 12а 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О СРЕДСТВУ ФИНАНАСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА – СОПСТВЕНЕ 

БЛАНКО МЕНИЦЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 

 

ПОНУЂАЧ: _____________________________________________________ 

 

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорносшћу да ћу, уколико моја понуда 

буде оцењена као најповољнија у отвореном поступку јавне набавке број Д-15-37 добра – дидактичка 

средства и играчке за реализацију васпитно -- образовног рада, у року од 8 дана од дана закључења 

уговора доставити сопствену бланко меницу, за добро извршење посла, прописно потписану и оверену 

са копијом депо картона, доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и 

овлашћењем за попуну менице насловљеним на Прешколску установу „11.април“, Народних хероја 12а, 

Нови Београд, са клаузулом „без протеста“ , у износу од  10% од вредности уговора, са роком важности 

30 дана дуже од дана извршења предметних услуга у целости, као средство финансијског обезбеђења 

својих уговорних обавеза. 

 

Датум: ______________________                           Потпис одговорног лица понуђача 

                                                                                    _______________________________               

                                                                          

МП 

У случају подношења заједничке понуде, наведени образац потписују и оверавају сви члановигрупе 

понуђача. 

 


