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Установа студентског стандарда 
СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР НОВИ САД 
Нови Сад, ул. Др Симе Милошевића бр. 4 

Број: 05/09-725/5в 
Дана: 15.07.2020. године  

 
На основу чл. 63 ст. 1 и ст. 5 Закона о јавним набавкама, а све у складу са чл. 20 истог закона 
("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Установа студентског стандарда 
Студентски центар Нови Сад из Новог Сада, ул. Др Симе Милошевића бр. 4 (у даљем тексту: 
Наручилац) дана 15.07.2020. године упућује 
 
 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
за јавну набавку услуга  

Редни број набавке: ЈНМВ 08/2020 
Набавка услуга -  процена ризика од катастрофа и израда плана заштите и спашавања 

 
 
I. Заинтересовани понуђачи су дана 13.07.2020. године у 14:44 часова, 13.07.2020. у 15.57 
и 15.07.2020. године. путем електронске поште упутили питања: 
 
1. Питање: 
 

"У вези ЈАВНЕ НАБАВКЕ коју сте расписали за Процену ризика од катастрофа и 
израде Плана заштите и спашавања. Моје питање се односи на део који се тиче 
обавезних услова за учешће у поступку ЈАВНЕ НАБАВКЕ, а конкретно се тиче 
тиче дела који каже да Понуђач треба да има: 

“б) Минимум 3 лица са лиценцом за израду главног пројекта заштите од пожара 
издате од стране Министарства унутрашњих послова РС 

Докази: 

За лица у радном односу: фотокопија пријаве на обавезно социјално осигурање (М 
образац или М3А) и фотокопија лиценце; 

За уговорно ангажована лица: фотокопија уговора о делу или уговора о обављању 
привремених и повремених послова или уговора о допунском раду или другог 
уговора који је правни основ његовог ангажовања од стране Понуђача и 
фотокопија лиценце.” 

 Мишљења сам да та лиценца није тема ове ЈАВНЕ НАБАВКЕ, нити да је у складу 
са Законом о ЈАВНИМ НАБАВКАМА, а још мање са Законом о смањењу ризика 
од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама. Мој предлог је да се измени 
конкурсна документација, без наведеног услова, како би прошили листу учесника 
на ЈАВНОЈ НАБАВЦИ и сам тим повећали шансу да “најнижа понуђена цена” 
као критеријум за доделу уговора буде постигнута на Ваше финансијско 
задовољство. 

Поред горе поменутог, нисте навели процењену вредност ЈАВНЕ НАБАВКЕ" 
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Питање 2. 

"Поштовани, као додатни услов за за јавну набавку ЈНМВ 08/2020 сте навели: 

б) Минимум 3 лица са лиценцом за израду главног пројекта заштите од пожара 
издате од стране Министарства унутрашњих послова РС 

Да ли нам можете појаснити потребу постојања овог услова с обзиром да је по 
законском решењу за израду Процене ризика од кататрофа и Планова заштите и 
спасавања довољно поседовање лиценце издате од стране МУП-а? 

Такође, члан 1 Модела уговора каже: 

Предмет Уговора је набавка услуга - контролисање и испитивање противпожарне 
опреме, (у даљем тексту: услуге) према Понуди Пружаоца бр. _____________ од 
________________ године по Јавној набавци мале вредности, ред. бр. 08/2020, која 
чини саставни део овог уговора (Прилог 1. овог Уговора), Техничким условима и 
захтевима из конкурсне документације и обрасцем структуре цена (Прилог 2. 
Уговора). 

Пружалац наступа са подизвођачем _______________________ из 
__________________ ул. ______________________________, који ће делимично 
извршити предметну набавку и то у делу _______________________. 

 Наведени предмет уговора се не слаже са предметом јавне набавке, па бисмо вас 
замолили да нам прецизирате шта је тачно предмет набавке." 

Питање 3. 

"На страни 9 конкурсне документације навели сте следеће: 

Понуђачи су обавезни да изврше увид у објекте у којима ће вршити предметне 
услуге уз претходну најаву на адресу електронске поште адриан.барбу@сцнс.рс, у 
циљу искључивања каснијих евентуалних примедби Понуђача да нису били 
упознати са неким информацијама које су неопходне за припрему и 
прихватљивост понуде и евентуално касније позивање на одговорност Наручиоца.  

Особа за контакт је Адриан Барбу. Представник понуђача који ће вршити увид 
дужан је да својство представника понуђача докаже предајом овлашћења особи за 
контакт. О извршеном увиду понуђач је дужан да овери образац Изјава понуђача 
да је обишао предметне локације (Прилог 14.), коју ће му својим потписом оверити 
и овлашћени представник Наручиоца.  

Увид у објекте у којима ће се изводити предметне услуге могуће је извршити 
радним данима, од 13.07.2020. године закључно са 17.07.2020. (последњи радни дан 
пред рок за подношење понуда) године, у времену од 10.00 - 13.00 часова.  

Представник Понуђача који ће вршити увид дужан је да најави свој долазак 
путем е-маила  и својство представника Понуђача докаже предајом овлашћења 
особи за контакт.  
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Понуда понуђача који није извршио увид у добра која су предмет набавке и која 
не садржи оверен образац Изјава понуђача да је извршио увид у добра која су 
предмет набавке биће одбијена као неприхватљива и неће се узети у разматрање. 

Обавештавамо Наручиоца да је Републичка комисија, у својим многобројним 
решењима, констатовала да је обавезан обилазак локација непотребан и 
дискриминаторски услов, те захтевамо да исти избришете или да исти евентуално 
предвидите само као могућност, никако као додатан услов за учешће у предметној 
јавној набавци!" 

Питање 4. 

"На страни 19 конкурсне докумемнтације тражили сте следећи услов:  

„Минимум 3 лица са лиценцом за израду главног пројекта заштите од пожара 
издате од стране Министарства унутрашњих послова РС 

Молимо вас да овај услов избаците из конкурсне документација јер трежена лица 
нису у вези за предметом јавне набавке и као такве не могу бити један од услова . 

Молимо вас да у складу са овим измените конкорсну документацију за ЈНМВ 
08/2020 - Набавка услуга - процена ризика од катастрофа и израда плана заштите 
и спашавања ,  иначе ћемо бити приморани  да поднесемо Захтев за заштиту права 
понуђача." 

 Одговор на питање бр. 1, 2, 3 и 4:  

1) На основу Методологије израде и садржаја процене ризика од катастрофа и плана 
заштите и спасавања којим се идентификују опасности од катастрофа (елементарне 
непогоде и техничко технолошке несреће) спадају пожари и експлозије ("Сл. гласник 
РС" бр. 08/2019). 
 
На основу наведеног Наручилац ће изменити конкурсну документацију на следећи 
начин: 
Брише се наведени услов  из члана 76. ЗЈН на страни 19 од 43 конкурсне документације 
који гласи: 
 

6) Да располаже адекватним кадровским капацитетом капацитетом: 

а) минимум 6 лица са лиценцом за израду процене ризика од катастрофа и плана 
заштите и спасавања издате од стране Министарства унутрашњих послова РС. 

Докази: 

За лица у радном односу: фотокопија пријаве на обавезно социјално осигурање (М 
образац или М3А) и фотокопија лиценце; 

За уговорно ангажована лица: фотокопија уговора о делу или уговора о обављању 
привремених и повремених послова или уговора о допунском раду или другог уговора 
који је правни основ његовог ангажовања од стране Понуђача и фотокопија лиценце.  
 
 
 
б) Минимум 3 лица са лиценцом за израду главног пројекта заштите од пожара издате 
од стране Министарства унутрашњих послова РС 
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Докази: 

За лица у радном односу: фотокопија пријаве на обавезно социјално осигурање (М 
образац или М3А) и фотокопија лиценце; 

За уговорно ангажована лица: фотокопија уговора о делу или уговора о обављању 
привремених и повремених послова или уговора о допунском раду или другог уговора 
који је правни основ његовог ангажовања од стране Понуђача и фотокопија лиценце.  
 
2) У члану 1. Модела уговора је техничка гешка.  
Предмет набавке и предмет уговора је процена ризика од катастрофа и израда плана 
заштите и спашавања. 
Уместо наведеног у члану 1 Модела уговора на страни 35 од 43 конкурсне 
документације који гласи: 

"Предмет Уговора је набавка услуга - контролисање и испитивање противпожарне 
опреме, (у даљем тексту: услуге) према Понуди Пружаоца бр. _____________ од 
________________ године по Јавној набавци мале вредности, ред. бр. 08/2020, која чини 
саставни део овог уговора (Прилог 1. овог Уговора), Техничким условима и захтевима 
из конкурсне документације и обрасцем структуре цена (Прилог 2. Уговора). 

Пружалац наступа са подизвођачем _______________________ из __________________ ул. 
______________________________, који ће делимично извршити предметну набавку и то 
у делу _______________________." 

Сада гласи: 
  
"Предмет Уговора је набавка услуга - процена ризика од катастрофа и израда плана 
заштите и спашавања, (у даљем тексту: услуге) према Понуди Пружаоца бр. 
_____________ од ________________ године по Јавној набавци мале вредности, ред. бр. 
08/2020, која чини саставни део овог уговора (Прилог 1. овог Уговора), Техничким 
условима и захтевима из конкурсне документације и обрасцем структуре цена (Прилог 
2. Уговора). 

Пружалац наступа са подизвођачем _______________________ из __________________ ул. 
______________________________, који ће делимично извршити предметну набавку и то 
у делу _______________________." 

3) Процењена вредност јавне набавке је објављена на Порталу јавних набавки у делу 
План јавних набавки на следећем линку: 
http://portal.ujn.gov.rs/Planovi/PlanJavneNabavke.aspx?idd=150915, и на интернет страни 
Наручиоца. 
 
4) Наручилац мења конкурсну документацију на следећи начин: 
 
Уместо како је наведено у Прилогу 3. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75 
и 76 зјн и упутство како се доказује испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у 
поступку јавне набавке  на страни бр. 19 од 43  конкурсне документације :   
 
 
 
 

ПОСЕБАН ЗАХТЕВ НАРУЧИОЦА: 
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7) Понуђачи су обавезни да изврше увид у објекте у којима ће вршити предметне 
услуге уз претходну најаву на адресу електронске поште adrian.barbu@scns.rs. Особа 
за контакт је Адриан Барбу. Представник понуђача који ће вршити увид дужан је да 
својство представника понуђача докаже предајом овлашћења особи за контакт. О 
извршеном увиду понуђач је дужан да овери образац Изјава понуђача да је обишао 
предметне локације (Прилог 14.), коју ће му својим потписом оверити и овлашћени 
представник Наручиоца.  

Увид у објекте у којима ће се изводити предметне услуге могуће је извршити радним 
данима, од 13.07.2020. године закључно са 17.07.2020. (последњи радни дан пред рок за 
подношење понуда) године, у времену од 10.00 - 13.00 часова.  

Доказ: Образац изјаве који чини саставни део конкурсне документације, који се 
попуњава и потписује од стране понуђача и наручиоца (Прилог бр. 14). 
 
Понуда понуђача који није извршио увид у просторије која су предмет набавке и која 
не садржи оверен образац Изјава понуђача да је извршио увид у објекте која су 
предмет набавке биће одбијена као неприхватљива и неће се узети у разматрање. 
 
Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачима, неопходно је да понуђач 
самостално изврши увид (тачка 7) и достави доказ. 
 
Уколико понуђачи наступају као група, потребно је да било који учесник из групе 
понуђача изврши увид.  
 
 
Исправно је и треба да стоји: 
 
 

ПОСЕБАН ЗАХТЕВ НАРУЧИОЦА: 
 

7) Понуђачима је омогућено да изврше увид у објекте у којима ће вршити предметне 
услуге уз претходну најаву на адресу електронске поште adrian.barbu@scns.rs. Особа 
за контакт је Адриан Барбу. Представник понуђача који ће вршити увид дужан је да 
својство представника понуђача докаже предајом овлашћења особи за контакт. О 
извршеном увиду понуђач ће да овери образац Изјава понуђача да је обишао 
предметне локације (Прилог 14.), коју ће му својим потписом оверити и овлашћени 
представник Наручиоца.  

Увид у објекте у којима ће се изводити предметне услуге могуће је извршити радним 
данима, од 13.07.2020. године закључно са 20.07.2020. (последњи радни дан пред рок за 
подношење понуда) године, у времену од 10.00 - 13.00 часова.  

Доказ: Образац изјаве који чини саставни део конкурсне документације, који се 
попуњава и потписује од стране понуђача и наручиоца (Прилог бр. 14). 
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II. Рок за подношење понуда се продужава, у складу са чланом 63. став 5. Закона о 
јавним набавкама ("Службени гласник РС", број: 124/2012, 14/2015 и 68/2015). 
 

Рок за подношење понуда је 21.07.2020. године до 08,00 часова. 
 
 
III. Контакт особа: Жељка Вретунић, javne.nabavke@scns.rs. 
 
 
IV. Ова измена чини саставни део конкурсне документације.  
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Измењен Прилог 3. 
 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 И 76. 
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 
ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
Понуда треба да садржи све доказе (прилоге) и обрасце дефинисане конкурсном 
документацијом. Пожељно је да Понуђач обрасце и доказе захтеване конкурсном 
документацијом повеже траком (јемствеником) у целину, тако да се не могу накнадно 
убацивати, одстрањивати или замењивати поједини листови, односно прилози. 
 
Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне услове за учешће 
у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама.  
 

Члан 75. Закона - ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 
Понуђач мора да докаже да испуњава Законом прописане услове и то: 

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;  

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;  

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;  

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

а) Важеће Овлашћење за израду Процене ризика од катастрофа и Плана заштите и 
спасавања издата од стране Министарства унутрашњих послова Републике Срвије. 
 
Доказ: Фотокопија овлашћења. 
 

Члан 76. Закона - ДОДАТНИ УСЛОВИ 
 

5) Да располаже адекватним пословни капацитетом: 

а) да је понуђач  у 2019. и 2020. години извршио услуге Процене од катастрофа или израде 
Плана заштите и спасавања које су предмет набавке укупне вредности минимум 
6.000.000,00 динара без ПДВ-а. 

Доказ:  

-  Понуђач доставља потврде о извршеним услугама (Прилог 15.). 
 
б) да поседује сертификате: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018. 
 
Докази: фотокопије важећих сертификата: ISO 9001:2015 – Систем менаџмента 
квалитета; ISO 14001:2015 Систем менаџмента заштитом животне средине; ISO 
45001:2018 – Систем менаџмента заштите здравља и безбедности на раду. 
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6) Да располаже адекватним кадровским капацитетом капацитетом: 

а) минимум 6 лица са лиценцом за израду процене ризика од катастрофа и плана 
заштите и спасавања издате од стране Министарства унутрашњих послова РС 

Докази: 

За лица у радном односу: фотокопија пријаве на обавезно социјално осигурање (М 
образац или М3А) и фотокопија лиценце; 

За уговорно ангажована лица: фотокопија уговора о делу или уговора о обављању 
привремених и повремених послова или уговора о допунском раду или другог уговора 
који је правни основ његовог ангажовања од стране Понуђача и фотокопија лиценце.  
 
ПОСЕБАН ЗАХТЕВ НАРУЧИОЦА: 
 

7) Понуђачима је омогућено да изврше увид у објекте у којима ће вршити предметне 
услуге уз претходну најаву на адресу електронске поште adrian.barbu@scns.rs. Особа 
за контакт је Адриан Барбу. Представник понуђача који ће вршити увид дужан је да 
својство представника понуђача докаже предајом овлашћења особи за контакт. О 
извршеном увиду понуђач ће да овери образац Изјава понуђача да је обишао 
предметне локације (Прилог 14.), коју ће му својим потписом оверити и овлашћени 
представник Наручиоца.  

Увид у објекте у којима ће се изводити предметне услуге могуће је извршити радним 
данима, од 13.07.2020. године закључно са 20.07.2020. (последњи радни дан пред рок за 
подношење понуда) године, у времену од 10.00 - 13.00 часова.  

Доказ: Образац изјаве који чини саставни део конкурсне документације, који се 
попуњава и потписује од стране понуђача и наручиоца (Прилог бр. 14). 
 

ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 
 
Испуњеност обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама, Понуђач 
сходно члану 77. ст. 4. Закона, доказује достављањем следећих ИЗЈАВА И ДОКАЗА уз 
ПОНУДУ: 
 
Изјава којом се доказују услови из тачке 1) - 3) овог обрасца се подноси на обрасцу 
изјаве који чини саставни део конкурсне документације, који се попуњава и 
потписује од стране одговорног лица Понуђача (Прилог бр. 5). 
 
Напомена за понуду са подизвођачем: 
Изјава којом се доказују услови из тачке 1) - 3) овог обрасца се подноси на обрасцу изјаве 
који чини саставни део конкурсне документације, који се попуњава и потписује од стране 
одговорног лица Подизвођача (Прилог бр. 6 - Подноси се уколико Понуђач подноси 
понуду са Подизвођачем). 
 
Обавезни услови из тачке 4) ове конкурсне документације се доказују достављањем 
конкретних доказа УЗ ПОНУДУ који су наведени испод сваког дефинисаног услова. 
 
Изјава којом се доказује услов из тачке 5) овог обрасца се подноси на обрасцу изјаве који 
чини саставни део конкурсне документације, који се попуњава и потписује од стране 
одговорног лица Понуђача (Прилог бр. 8). 
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Испуњеност додатних услова из члана 76. Закона о јавним набавкама, Понуђач доказује 
достављањем конкретних доказа УЗ ПОНУДУ који су наведени испод сваког 
дефинисаног услова.  
 

Докази о испуњености услова које Наручилац  може захтевати су следећи: 
 
Чл. 75 Закона - ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: 
 

1. Услов: да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар. 
 

Доказ за правна лица као понуђаче: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 
односно извод из регистра надлежног Привредног суда (копија, без обзира на датум 
издавања извода) 
Доказ за предузетнике као понуђаче: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 
односно извод из одговарајућег регистра (копија, без обзира на датум издавања извода) 
Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе 
понуђача. 
 
2. Услов: 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. 
Доказ за правна лица као понуђаче: Извод из казнене евиденције, односно уверење 
надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да 
оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против 
привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре (копија, не старија од два месеца од дана отварања 
понуда) и то: 
1) Извод из казнене евиденције, односно  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, односно 
седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да 
понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре. 
Посебна напомена: Уколико уверење основног суда не обухвата податке из казнене 
евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег 
суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити и уверење Вишег суда на чијем 
подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или 
огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није 
осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита. 
2) Извод из кaзнене евиденције, односно Уверење посебног одељења (за организовани 
криминал) Вишег суда у Београду, којим се потврђује да понуђач (правно лице) није 
осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе.  
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. 
Уколико Понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од 
њих. 
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Доказ за предузетнике као понуђаче: Извод из казнене евиденције, односно уверење 
надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за 
неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 
неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (копија, не 
старија од два месеца од дана отварања понуда) 
Захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта. 
Доказ за физичка лица као понуђаче: Извод из казнене евиденције, односно уверење 
надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за 
неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 
неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне 
средине,  кривично дело примања или давања мита кривично дело преваре (копија, не 
старија од два месеца од дана отварања понуда). Захтев се може поднети према месту 
рођења или према месту пребивалишта.  
 
Овај доказ Понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе 
понуђача. 
 
3. Услов: 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. 
 
Доказ за правна лица као понуђаче: Уверење Пореске управе Министарства финансија 
да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је 
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода (копије, не старије од два 
месеца од дана отварања понуда). 
Доказ за предузетнике као понуђаче: Уверење Пореске управе Министарства финансија 
да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе 
да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода (копије, не старије од 
два месеца од дана отварања понуда). 
Доказ за физичка лица као понуђаче: Уверење Пореске управе Министарства финансија 
да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе 
да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода (копије, не старије од 
два месеца од дана отварања понуда). 
 
Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 (пет) дана од дана настанка 
промене у било којем од података у погледу доказа приложених уз понуду, о тој промени 
писмено обавести Наручиоца и да је документује на прописани начин. 
 

Понуђачи који су уписани у регистар Понуђача на основу члана 78. Закона о јавним 
набавкама нису у обавези да по позиву Наручиоца достављају доказе о испуњености 
обавезних услова из чл. 75. став 1. тачка 1), 2) и 4), али је препорука да у понуди наведу да 
су регистровани као понуђачи у Регистру понуђача који води Агенција за привредне 
регистре. 
   
Понуђачи који су регистровани у регистру привредних субјеката који води Агенција за 
привредне регистре не морају по позиву Наручиоца да доставе доказ о испуњености 
услова из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је 
јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. 
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ОПШТЕ ОДРЕДНИЦЕ: 
 
- Уколико Понуђач понуду подноси са подизвођачем(има), дужан је да за подизвођача(е) у 
понуди достави доказе о испуњености обавезних услова из чл. 75 став. 1 тач. 1), 2) и 4) 
овог Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона за део 
набавке који ће извршити преко подизвођача, у складу са чл. 80 Закона о јавним 
набавкама и упутствима из конкурсне документације, док додатне услове испуњавају 
заједно, у складу са чл. 81 Закона о јавним набавкама. 

- Уколико понуду подноси група понуђача, сваки Понуђач из групе понуђача мора да 
испуни обавезне услове из чл. 75 став. 1 тач. 1), 2) и 4) овог Закона, а услов из члана 75. 
став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је 
поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова, а додатне 
услове испуњавају заједно, у складу са чл. 81 Закона о јавним набавкама. 

- Ако је Понуђач доставио изјаву из члана 77. ст. 4. овог Закона, Наручилац може пре 
доношења Одлуке о додели Уговора од Понуђача чија је понуда оцењена као 
најповољнија да затражи да достави копију доказа о испуњености услова, а може и да 
затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Наручилац 
доказе може да затражи и од осталих Понуђача. Наручилац неће од Понуђача затражити 
достављање свих или појединих доказа уколико за истог Понуђача поседује одговарајуће 
доказе из других поступака јавних набавки код Наручиоца. Ако Понуђач у остављеном 
року не достави тражене доказе, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
 
 
 


