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ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 1
У ВЕЗИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ ИЗРАДЕ МАТЕРИЈАЛА
И ГРАФИКОНА ЗА ПОТРЕБЕ ОПЕРАТИКА ПО УЗРОКУ,
НАБАВКА БРОЈ 30/2016

Због техничке грешке, на страни 14/43 Конкурсне документације, у тачки 3.1 мења се
други став и страница 14/43 са измењеним другим ставом тачке 3.1 је дата у прилогу:

1

3. УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ИЗ ЧЛ. 75. И 76 ЗАКОНА
3.1. ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА
Понуђач мора да испуни следеће услове да би учествовао у овом поступку јавне
набавке мале вредности и то:
1. да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (ИЗВОД ИЗ РЕГИСТРА ПРИВРЕДНИХ субјеката који води
Агенција за привредне регистре или други извод из регистра надлежног органа (која се
издаје сходно чл. 12. Закона о регистрацији привредних субјеката („Сл. Гласник РС“
бр. 55/2004 и 61/2005). За нерезидентне понуђаче тражени документ издаје и оверава
овлашћени орган – институција земље понуђача),
2. да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за
кривично дело против привреде, кривично дело примања или давања мита и
кривично дело преваре (ИЗВОД ИЗ КАЗНЕНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ ОСНОВНОГ СУДА на
чијем је подручју седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва
или огранка правног лица; ИЗВОД ИЗ КАЗНЕНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ ПОСЕБНОГ
ОДЕЉЕЊА за организовани криминал ВИШЕГ СУДА У БЕОГРАДУ; УВЕРЕЊЕ ИЗ
КАЗНЕНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ НАДЛЕЖНЕ ПОЛИЦИЈКСЕ УПРАВЕ МИНИСТАРСТВА
УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА према месту рођења или према месту пребивалишта ЗА
ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПНИКА-уколико понуђач има више законских заступника дужан
је да за сваког заступника достави уверење из казнене евиденције-да понуђач и његов
законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђен за кривично дело против привреде, кривично дело
примања или давања мита и кривично дело преваре. Предузетник као понуђач и
физичко лице као понуђач доставља: уверење из казнене евиденције надлежне
полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог
уверења може се поднети према месту боравка, или према месту пребивалишта.).
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 (ПОТВРДА ПОРЕСКЕ УПРАВЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ да је
понуђач измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине, и ПОТВРДА ЈЕДИНИЦЕ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ – Управе јавних прихода да је понуђач измирио доспеле
порезе и друге јавне дажбине у јединици локалне самоуправе (обе потврде се издају
сходно чл. 161. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, бр.
33/1997 и 31/2001).Уколико се понуђач налази у поступку приватизације, потребно је
да достави Потврду Агенције за приватизацију (потврда се издаје сходно чл. 10. Ст. 2.
Закона о агенцији за приватизацију „Службени гласник РС“ бр. 38/2001 и 135/2004).
Начин доказивања испуњености обавезних услова: Доказе о испуњености
обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама, осим услова из члана 75.
став 1. тачка 5) овог Закона, понуђач доказује достављањем писане изјаве дате под
пуном кривичном и материјалном одговорношћу (Образац бр. 8 – дат у одељку 4.
конкурсне документације).
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ
одређен конкурсном документацијом, ако понуђач, у понуди, наведе интернет
страницу на којој су подаци, који су тражени у оквиру услова, јавно доступни.
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