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На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 
14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. 
гласник РС“, бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 404-254/2018-2 и 
Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 404-254/2018-3, Јавно предузеће „Путеви 
Србије“ Београд, Булевар краља Александра број 282 (у даљем тексту: Наручилац), у року 
предвиђеном за подношење понуда, врши измену и допуну конкурсне документације за јавну 
набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности: 

НАБАВКА ОРМАРИЋА ЗА ПРВУ ПОМОЋ И ДОПУНА ОПРЕМЕ У ВЕЋ 
ПОСТОЈЕЋИМ ОРМАРИЋИМА ЗА ПОСЛОВНЕ ОБЈЕКТЕ  

Број јавне набавке: 67/2018 

У поглављу IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 И 76. 
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 
УСЛОВА, мења се у целости тако да сада гласи:  
 

1. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона 
 

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. 
Закона, и то: 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

2) Да он 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(чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

3) 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 (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је   
предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона); 

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања 
делатности, која је на снази у време подношења понуде(чл. 75. ст. 2. Закона). 
 

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити 
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, 
и то:  

 
1) Да над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације (чл. 76. ст. 3. 

Закона); 

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. 
тач. 1) до 3) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 4) Закона, за део набавке 
који ће понуђач извршити преко подизвођача. 
 

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, 
мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона, као 
и додатни  услов из тачке 1.2. подтачка 1) овог Поглавља.  
Услов из члана 75. став 1. тач. 4) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе 
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна 
испуњеност тог услова. 
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2.   Упутство како се доказује испуњеност услова3 

 
Испуњеност обавезних услова из члана 75.став 1. тачка 1) до 4) и члана 75. став 2. 

Законаи додатног условаиз тачке 1.2. подтачка 2) овог поглавља (чл. 76. ст. 3. 
Закона),за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чланом 77. став 4. Закона, 
понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у овом поглављу 
одељак 3.),којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава 
наведене услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом 
конкурсном документацијом. 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена 
печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за 
заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 

Уколико понуду подноси група понуђача, свака појединачна изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица понуђача из групе понуђача, који даје изјаву и оверена 
печатом.  

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави 
Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача дат је у овом поглављу одељак 
3.),потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  

 
Испуњеност обавезног услова из чл. 75. став 1. тачка 5) Закона за учешће у 

поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем неоверене копије  
следећег доказа: Важеће Решење Министарства здравља Републике Србије да може да 
врши промет медицинских средстава на велико и Важеће Решењe надлежне Агенције за 
лекове и медицинска средства. Уколико понуђач није носилац дозволе за медицинско 
средство из Решења АЛИМС-а, дужан је да достави фотокопију уговора или писано 
овлашћење носиоца дозволе за медицинско средство, односно други документ који садржи 
недвосмислено формулисана права и обавезе између носиоца дозволе за медицинско 
средство и лица које врши промет на велико медицинских средстава, односно из кога се са 
сигурношћу може утврдити да је лице које врши промет медицинских средстава на велико 
овлашћено да врши промет на велико медицинских средстава од стрaне носиоца дозволе за 
медицинско средство . 
 

Додатне услове група понуђача испуњава заједно, осим додатног услова из тачке 
1.2. подтачка 1), који је предвиђен и одредбама чл. 76. ст. 3. Закона, и који мора испунити 
сваки понуђач из групе понуђача. 

 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија 

је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих 
или појединих доказа о испуњености услова. 

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. 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су 
подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља 
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 
електронски документ. 

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. 
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У поглављу V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, тачка 2. Начин 
на који понуда мора да буде сачињена, мења се став 4. тако да сада гласи: 

 
„Понуду доставити на адресу: Јавно предузеће «ПУТЕВИ СРБИЈЕ» Београд, 

Булевар краља Александра број 282, са назнаком: „Понуда за јавну набавку добара – 
Набавка ормарића за прву помоћ и допуна опреме у већ постојећим ормарићима за 
пословне објекте, ЈН бр. 67/18 – НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом уколико 
је примљена од стране наручиоца до петка 19. октобра 2018. године до 09,30 часова.“ 
 

У поглављу V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, тачка 3. 
Отварање понуда и рок за доношење одлуке, мења се став 1. тако да сада гласи: 

 
„Јавно отварање понуда извршиће комисија дана 19. октобра 2018. године до 10,00 

часова у просторијама  ЈП «Путеви Србије» у Београду, Булевар краља Александра број 282 
у сали на првом спрату. Oвлашћени представници понуђача морају комисији поднети писмену 
пуномоћ за заступање понуђача у поступку отварања понуда.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


