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На основу става 1., члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службeни глaсник РС", брoj 124/2012, 

14/2015 и 68/2015), у поступку јавне набавке добара – Набавка горива, број ЈН I-3/17, комисија за 
јавне набавке доставља измену конкурсне документације. 

 

 
 У конкурсној документацији, на страни 24., у обрасцу 5 „ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О 

ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - 

ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН“:  
 

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 добара – набавка горива, ЈН I-3/17, испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, 
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

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

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан 

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 

(чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 
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) (чл. 75. ст. 1. тач. 
4) ЗЈН); 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности 
која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН); 

5) Понуђач испуњава додатне услове: 
-Да у претходних шест месеци од дана објављивања позива за достављање понуда (рачунајући и 

дан позива) није имао блокаде текућих рачуна отворених код пословних банака за обављање 

платног промета дуже од 5 дана (финансијски капацитет); 
-Да у претходне три године (2014., 2015. и 2016.годину) није пословао са губитком 

(финансијски капацитет); и 
-Да је у претходне три године реализовао минимум један уговор од минимум 1.000.000,00 динара 

за иста или слична добра (пословни капацитет). 

 
тако да након извршених измена исти сада гласи: 

 
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 добара – набавка горива, ЈН I-3/17, испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, 

односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. 

ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан 

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 
(чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

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) (чл. 75. ст. 1. тач. 

4) ЗЈН); 
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 



запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности 

која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН); 

5) Понуђач испуњава додатне услове: 
-Да у претходних шест месеци од дана објављивања позива за достављање понуда (рачунајући и 

дан позива) није имао блокаде текућих рачуна отворених код пословних банака за обављање 
платног промета дуже од 5 дана (финансијски капацитет), и 

-Да је у претходне три године реализовао минимум један уговор од минимум 1.000.000,00 динара   

за иста или слична добра (пословни капацитет). 
 

 
 У конкурсној документацији, на странама 28, 30 и 32, у моделима уговора о јавној набавци, за 

све три партије, у обрасцу 9-1, обрасцу 9-2 и обрасцу 9-3, у делу заглавља под тачком 2: 

 

 
2._____________________________________________________ (име, презиме и потпис), ПИБ 

______________, матични број __________________, текући рачун _____________________, које 
заступа _____________________________, у даљем тексту Понуђач, са друге стране. 

 
тако да након извршених измена исти сада гласи: 

 

2._____________________________________________________ (назив и седиште фирме), ПИБ 
______________, матични број __________________, текући рачун _____________________, које 

заступа _____________________________, у даљем тексту Понуђач, са друге стране. 
                                                                                              

 

 
                                 

 
Комисија за јавну набавку број ЈН I-3/17 
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