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Комисија за јавну набавку добара- НАБАВКА ПОЛОВНОГ МОТОРНОГ ВОЗИЛА ЗА 
САКУПЉАЊЕ И ОДВОЖЕЊЕ СМЕЋА - тип аутосмећар са системом сабијања смећа 
помоћу ротационог бубња, образована решењем бр.7/2 од 11.09.2013.године ЈНВВ 19/13. 
 Бор, 15.10.2013.године 

 

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

за јавну набавку добара- НАБАВКА ПОЛОВНОГ МОТОРНОГ ВОЗИЛА ЗА 
САКУПЉАЊЕ И ОДВОЖЕЊЕ СМЕЋА - тип аутосмећар са системом сабијања смећа 
помоћу ротационог бубња ЈНВВ 19/13. 

Комисија за јавну набавку образована Решењем  бр.7/2 од 11.09.2013.године, у року 
предвиђеном за достављање понуда, у складу са чланом 32.Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС 124/2012), у вези са јавним позивом за достављање понуда у 
поступку јавне набавке велике вредности добара- НАБАВКА ПОЛОВНОГ МОТОРНОГ 
ВОЗИЛА ЗА САКУПЉАЊЕ И ОДВОЖЕЊЕ СМЕЋА - тип аутосмећар са системом 
сабијања смећа помоћу ротационог бубња, ЈНВВ 19/13, свим заинтересованим лицима која 
су преузела конкурсну документацију доставља                                                                                                                         

ОБАВЕШТЕЊЕ 

МЕЊА СЕ конкурсна документација за јавну набавку велике вредности добара- 
НАБАВКА ПОЛОВНОГ МОТОРНОГ ВОЗИЛА ЗА САКУПЉАЊЕ И ОДВОЖЕЊЕ 
СМЕЋА - тип аутосмећар са системом сабијања смећа помоћу ротационог бубња, ЈНВВ 
19/13, и то: 

 

 

 

 

 

 

 



4. ИЗМЕЊЕН ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ  УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН-А И УПУТСТВО КАКО СЕ 
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати: 

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 надлежног Привредног суда  

- 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 он и његов законски 
заступник нису осуђивани за 
неко од кривичних дела као 
чланови организоване 
криминалне групе, да нису 
осуђивани за кривична дела 
против привреде, кривична 
дела против животне средине, 
кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело 
преваре 

ПРАВНО ЛИЦЕ  
1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда 
на чијем подручју се налази     седиште     домаћег     правног     
лица,     односно      седиште представништва или огранка 
страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није 
осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично  дело  преваре;   
2)  Извод  из   казнене  евиденције  Посебног одељења за 
организовани криминал  Вишег суда у Београду,  којим се 
потврђује да  правно лице  није  осуђивано за неко од 
кривичних дела организованог  криминала;   
3)  Извод  из  казнене  евиденције,  односно уверење  надлежне  
полицијске  управе  МУП-а,  којим  се  потврђује  да законски 
заступник  понуђача није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично 
дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко 
од кривичних дела  организованог криминала  (захтев се може 
поднети према  месту рођења или према месту пребивалишта 
законског заступника). Уколико понуђач има више законских 
заступника дужан је да достави доказ за сваког  од  њих.     
 ПРЕДУЗЕТНИК И ФИЗИЧКА ЛИЦА :  Извод  из   казнене 



евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе 
МУП-а, којим се  потврђује  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  (захтев  
се  може поднети према месту рођења или према месту 
пребивалишта). 
Напомена:  
 У случају да понуду подноси правно лице потребно је 

доставити овај доказ и за правно лице и за законског 
заступника 

 У случају да правно лице има више законских заступника, 
ове доказе доставити за сваког од њих 

 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) 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања 
пријава; 

3. 

- да му није изречена мера 
забране обављања делатности, 
која је на снази у време 
објављивања позива за 
подношење понуда 

- ПРАВНО ЛИЦЕ: Потврде привредног и прекршајног суда да 
му 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 

- ПРЕДУЗЕТНИК:Потврда прекршајног суда да му 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 
-ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: Потврда прекршајног суда да му није 
изречена мера забране обављања одређених послова 
Напомена: 
 У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ 

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) 

 Потврде морају бити издате након објављивања позива 
за подношење понуда на Порталу јавних набавки. 



4. 

- да је измирио доспеле 
порезе, доприносе и друге 
јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије 
или стране државе када има 
седиште на њеној територији 

- ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: 
1.Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде 
да је измирио доспеле порезе и доприносе и 
2.Уверење  Управе  јавних  прихода града, односно општине 
да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 
прихода 
Напомена:  
 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) 

 Ова уверења не могу бити старија од два месеца пре 
отварања понуда 

5. 

- да располаже неопходним 
финансијским капацитетом: 

Да понуђач у пословној 2010, 
2011. И 2012. години није 
исказао губитак у пословању 

ПРАВНО ЛИЦЕ  
- Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН 
- Агенције за привредне регистре, Регистар финансијских 

извештаја и података о бонитету правних лица и 
предузетника, који садржи сажети биланс стања и успеха, 
показатеље за оцену бонитета за 2010., 2011. и 2012. годину. 

- ПРЕДУЗЕТНИК 

- Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН 

- Агенције за привредне регистре, Регистар финансијских 
извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника, 
који садржи сажети биланс стања и успеха, показатеље за оцену 
бонитета за 2010., 2011. и 2012. годину или  

- биланс успеха за 2010, 2011 и 2012.годину са пореском 
пријавом ( образац ППДГ-1 ) за 2010, 2011 и 2012.годину. 

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

услов да није било губитка, доставити за оног члана групе 
који испуњава тражени услов (довољно је да 1 члан групе 
испуњава услов)  

 У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, 
овај доказ не треба доставити за подизвођача. 

 
 


