
 

                                                                               
 Рибарска бр. 23 

-Комисија за јавне набавке- 

 Број: ЈНМВ 05-483/3 

 Датум: 13.07.2020. год. 

  

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 

68/15), за набавку услуга: Текуће одржавање теретних, путничких моторних возила и 

радних машина, по стању, укључујући и лимарске радове у ЈКП „ДРИНА“ Мали Зворник 

у ЈКП „ДРИНА“ Мали Зворник, врши се: 

 

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЗА ЈАВНУ  БР. 05-483 

Текуће одржавање теретних, путничких моторних возила и радних машина, по 

стању, укључујући и лимарске радове у ЈКП „ДРИНА“ Мали Зворник у ЈКП 

„ДРИНА“ Мали Зворник 

 

Врши се измена и допуна конкурсне документације бр. 05-483 Текуће одржавање 

теретних, путничких моторних возила и радних машина, по стању, укључујући и лимарске 

радове у ЈКП „ДРИНА“ Мали Зворник у ЈКП „ДРИНА“ Мали Зворник тако што се 

испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са 

чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве којом под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у 

поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом. 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача.  

Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за 

заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.  

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву 

подизвођача потписану од стране овлашћеног лица подизвођача.  

Наручилац пре доношења одлуке о додели уговора може 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. Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, 

не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву. 

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет 

страницама надлежних органа.  

У поглављу VII ОБРАЗЦИ на страни 46. И 47. додају нови Образци и то: ИЗЈАВА 

ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ и ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О 



ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. 

 

У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена.  

Након ове измене биће објављена и измењена конурсна документација. 

Ова измена се објављује на  Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. 

 

                                                       

КОМИСИЈА ЗА ЈНМВ 05-483 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.  ЗАКОНА 
 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.  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 услуге - „Текуће одржавање теретних, путничких моторних возила 

и радних машина, по стању, укључујући и лимарске радове у ЈКП „ДРИНА“ Мали 

Зворник у ЈКП „ДРИНА“ Мали Зворник“ број 05-483, испуњава све услове из чл. 75. 

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); 

 

 

 

 

Место:_____________                                                                                      Понуђач: 

    Датум:_____________                                                                           _____________________ 

 

 



 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.  ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу 

     

 

И З Ј А В У 

 

Подизвођач  _____________________________________________[навести назив понуђача] 

у поступку јавне набавке услуге - „Текуће одржавање теретних, путничких моторних 

возила и радних машина, по стању, укључујући и лимарске радове у ЈКП „ДРИНА“ Мали 

Зворник у ЈКП „ДРИНА“ Мали Зворник“ број 05-483, испуњава све услове из чл. 75. 

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); 

 

 

 

 

Место:_____________                                                                                      Понуђач: 

Датум:_____________                                                                           _____________________ 

 


