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Број: 8047 

Датум: 21.12.2018.г. 

 

 

 

 

На основу члана 63. и члана 54. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС 

бр.124/2012, бр.14/2015 и 68/2015)  комисија сачињава 
 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ бр.1 

За јавну набавку мале вредности услуга бр. 09/2018 –  

Услуга преправке камиона 

 

Конкурсна документација се мења на следећи начин: 

 

Конкурсна документација се мења у Поглављу IV  Услови за учешће у поступку јавне 

набавке из чл.75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова 

1. Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75.Закона 

1.2.,Право на учешће у поступку предметне набавке има понуђач који испуњава 

додатне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл.76. Закона 

и то: 

•  став 1 Финансијски капацитет: 

коja гласи:  

„ Да понуђач није био у блокади рачуна дуже од 15 дана у континуитету и 

не дуже од 30 дана укупно за последњих годину дана  који предходе 

објављивању позива за подношење понуда на порталу јавних набавки“ 

мења се и сада гласи: 

• „ Да понуђач није био у блокади рачуна за последњих годину дана  који 

предходе објављивању позива за подношење понуда на порталу јавних 

набавки” 

 

Ова Измена и допуна конкурсне документације је саставни део конкурсне 

документације бр.7973 од 20.12.2018.г.која је објављена на Порталу јавних набавки 

20.12.2018.г. 

У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена.                                                                    

                                             

                                                      КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

Прилог: 

- Измењени образац 3.1. Изјава понуђача о испуњавању услова из чл.75. и 76. 

Закона у поступку јавне набавке мале вредности. 
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o ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 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  ____________________________________________ (навести назив 
Понуђача) у поступку јавне набавке услуга- Преправка камиона , ЈНМВ услуга 

број 09/2018,  испуњава све услове из чл.75. и 76. 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); 

4. Да понуђач није био у блокади рачуна за последњих годину 
дана који претходе објављивању позива за подношење понуда на 

порталу јавних набавки 

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. 
 
 
 


