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Комисија за јавну набавку добара- Набавка горива за потребе возног парка ЈКП „3. Октобар“ Бор.  
, образована решењем бр.1/2 од 06.01.2016.године ЈНОП 1/2016. 
 Бор, 19.01.2016.године 

 

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

за јавну набавку добара- Набавка горива за потребе возног парка ЈКП „3. Октобар“ Бор 
ЈНОП 1/2016. 

Комисија за јавну набавку образована Решењем  бр.1/2 од 06.01.2016.године, у року предвиђеном за 
достављање понуда, у складу са чланом 32.Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 124/12, 
14/15 и 68/15), у вези са јавним позивом за достављање понуда у отвореном поступку јавне набавке 
добара- Набавка горива за потребе возног парка ЈКП „3. Октобар“ Бор, ЈНОП 1/2016, свим 
заинтересованим лицима која су преузела конкурсну документацију доставља                                                                                                                         

ОБАВЕШТЕЊЕ 

МЕЊА СЕ конкурсна документација за јавну набавку горива за потребе возног парка ЈКП „3. Октобар“ 
Бор ЈНОП 1/2016., и то:  
 
- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО 
СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV ИЗМЕЊЕНИ 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 ЧЛ.75. И 76.ЗАКОНА 

 
1.1.Сагласно члану 75.,76. и 77.Закона о јавним набавкама (у даљем тексту ЗЈН) заинтересовани понуђач 
је обавезан да уз понуду приложи доказе за оцену испуњености услова из члана 75. и 76.ЗЈН. 
Документација може бити и у неовереној фотокопији. Наручилац може пре доношења Одлуке о додели 
уговора захтевати од понуђача, чија је понуда на основу Извештаја комисије за јавну набавку оцењена 
као најповољнија, да достави на увид оргинал или оверену копију свих или појединих доказа. 
Понуђачи који су уписани у Регистар понуђача (који води Агенција за привредне регистре, а у складу са 
чланом 78.ЗЈН) нису дужни да доставе доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 
1) до 4) ЗЈН из разлога што је Регистар понуђача јавно доступан на интернет страници надлежног органа: 
Агенција за привредне регистре (www.apr.gov.rs), као и на интернет страници Управе за јавне набавке 
(www.ujn.gov.rs), а у ком случају (недостављања доказа  уз понуду) понуђачи су дужни, на основу члана 
79. став 5. ЗЈН, да у понуди наведу интернет адресу на којој су тражени подаци јавно доступни. 

Ред. 

бр. 
Услови: Докази: 

1. 

- да је регистрован код 

надлежног органа, односно 

уписан у одговарајући 

регистар 

 
- ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из регистра Агенције за привредне 

регистре, односно извод из регистра  

- ПРЕДУЗЕТНИК:  Извод из регистра Агенције за привредне 

регистре. 

Напомена: 
 У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ 

доставити за сваког учесника из групе 

 У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, 

овај доказ доставити и за подизвођача (ако је више 

подизвођача доставити за сваког од њих) 

2. 

- Да понуђач 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 

ПРАВНО ЛИЦЕ 
За дела организованог криминала – УВЕРЕЊЕ ПОСЕБНОГ 
ОДЕЉЕЊА (ЗА ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ) ВИШЕГ СУДА 
У БЕОГРАДУ, Устаничка 29, Београд, којим се потврђује да 
понуђач није осуђиван за неко од кривичних дела 
организованог криминала; 
За кривична дела против привреде, против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре – УВЕРЕЊЕ ОСНОВНОГ СУДА (које обухвата и 
податке из казнене евиденције за кривична дела која су у 
надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда) на 
чијем подручју је седиште домаћег правног лица или огранка 
страног правног лица, којом се потврђује да понуђач није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична 
дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре; 
 
Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата и 
податке из казнене евиденције за кривична дела која су у 
надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, 
понуђач доставља уверења Основног и Вишег суда. 
 

http://www.apr.gov.rs/
http://www.ujn.gov.rs/


ЗА ЗАКОНСКЕ ЗАСТУПНИКЕ ПРАВНИХ ЛИЦА: 
Извод из казнене евиденције, односно надлежне 
ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ 
ПОСЛОВА (према месту рођења или месту пребивалишта) да 
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; 
ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ И ФИЗИЧКА ЛИЦА: 
Извод из казнене евиденције, односно надлежне 
ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ 
ПОСЛОВА (према месту рођења или месту пребивалишта) да 
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; 
НАПОМЕНА: Ако је више законских заступника за сваког се 

доставља уверење из казнене евиденције. У случају да понуду 

подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког 

учесника из групе. У случају да понуђач подноси понуду са 

подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је 

више подизвођача доставити за сваког од њих). 

(Докази не могу бити старији од 2 месеца пре отварања 
понуда) 
 

3. 

- Да је измирио доспеле 

порезе, доприносе и друге 

јавне дажбине у складу са 

прописима РС или стране 

државе ако има седиште на 

њеној територији 

ЗА ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКЕ: 

А)Уверење Пореске управе Министарства финансија Републике 

Србије (за порезе, доприносе и друге јавне дажбине) и 

Б)Уверење надлежне локалне самоуправе – града/општине (за 

изворне локалне јавне приходе), или 

В)Потврде надлежног органа да се понуђачналази у поступку 

приватизације. 

ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА: 

А)Уверење Пореске управе Министарства финансија Републике 

Србије (за порезе, доприносе и друге јавне дажбине) и 

Б)Уверење надлежне локалне самоуправе – града/општине (за 

изворне локалне јавне приходе). 

 (Докази не могу бити старији од 2 месеца пре 
отварања понуда) 

4. 

- Да је поштовао обавезе које 

произилазе из важећих 

прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима 

рада, заштити животне 

 Образац изјаве o поштовању прописа (потписан и 

оверен) 



средине, као и да нема 

забрану 

обављања делатности која је 

на снази у време подношења 

понуде 

 
ДРУГИ ДОКАЗИ И ОБРАСЦИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ДОСТАВИ У ПОНУДИ: 

 Образац понуде  са структуром понуђене цене – образац бр. 1. 
 Образац изјаве о независној понуди –образац бр. 6. 
 Образац изјаве о обавезама понуђача на основу члана 75. став 2. ЗЈН-а –образац бр.7. 
 Образац о обавези достављања изјаве о цени горива на дан 05.02.2016.године, ИЗЈАВА 

ПОНУЂАЧА –образац бр.8 
 Образац структуре цене-образац бр.9 
 Образац о усаглашености са техничком спецификацијом-образац бр.10 
 Образац изјаве о финансијском обезбеђењу-образац бр.11 

 
ГРУПА ПОНУЂАЧА 

 Уколико група понуђача поднесе заједничку понуду, сваки учесник у заједничкој понуди мора да 

испуњава услове наведене под редним бројем од 1. до 4. овог обрасца, а остале услове наведене 

под редним бројем од 5. овог обрасца испуњавају на начин предвиђен у овом обрасцу. 

ПОДИЗВОЂАЧИ  
 Уколико понуђач подносе понуду са подизвођачем, дужан је да за подизвођача у понуди достави 

све доказе о испуњености услова наведених под редним бројем од 1. до 4. овог обрасца. 

ФОРМА ДОКАЗА 
 Докази о испуњености услова који су тражени у овом обрасцу могу се достављати у неовереним 

копијама. 
СТРАНИ ПОНУЂАЧИ 

 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо 
доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену 
пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те 
државе. 

 Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима 
понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. 

 
ПРОМЕНЕ 

 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


