
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
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ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ 
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П Е Ћ И Н Ц И 
 

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС“, 
бр. 124/2012 ) Комисија за јавну набавку је сачинила следећу 

 

ДОПУНУ 

                КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН ОП  404-17/2015-III  

 

ДОДАЈЕ СЕ: 

 на страни 5/37 1.3. Додатни услови: 

тачка 3) ДОВОЉАН ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ  

- да поседује најмање:  

 5  великих аутобуса – капацитет 50 места; 

 2 минибуса – капацитет 30 места. 
 

 На страни 8/37 – УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА – 
Доказ за ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ: 

Изјава о техничком капацитету  и фотокопије саобраћајних дозвола . 

 На страни 26/37 Образац за оцену испуњености услова из члана 75 и 76 ЗЈН (  
Образац бр. 2 ), додаје се тачка 8 ( погледати нови Образац у прилогу ове 
допуне конкурсне документације ) . 

 Образац бр. 11 – ИЗЈАВА О ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ ( погледати нови 
образац у прилогу ове допуне конкурсне документације ) . 
 

ДОСТАВИТИ: 

- На Портал јавних набавки 
- На веб-сајт Наручиоца 

 
ПРИЛОЗИ: 

- Нови образац бр. 2 Образац за оцену испуњености услова из члана 75 и 76 ЗЈН; 
- Образац бр. 11 – ИЗЈАВА О ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ . 

 

Ова  допуна конкурсне документације чини саставни део конкурсне документације . 

 

              КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

 



 
Образац бр. 2 

 

Образац за оцену испуњености услова из члана 75 и 76.    Закона о јавним   
набавкама 

Испуњеност услова из члана 75.и 76. Закона о јавним набавкама понуђач доказује 
достављањем следећих доказа уз понуду: 

 

Ред. 
број 

Обавезни услови из члана 75. ЗЈН: Докази из члана 77. ЗЈН и 
члана 21., 22. и 23. 
Правилника  о обавезним 
елемент. конк. док.у 
поступцима ЈН и начину 
доказ.испуњености услова 

Испуњеност 
услова 

1. 

Да је регистрован код надлежног 
органа, односно уписан у 
одговарајући регистар 

Доказ за правна лица и 
предузетнике: Извод из 
регистра  Агенције за 
привредне регистре, односно 
извода из одговарајућег 
регистра. 

 

да не 

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. 

 

Доказ за правна лица: Извод 
из казнене евиденције, односно 
уверења 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  

Доказ за предузетнике и 
физичка лица:Извод из 
казнене евиденције, односно 
уверења 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, 

да не 



 

кривична дела против заштите 
животне средине, кривично 
дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре  

(копије, ови докази по датуму 
издавања не смеју бити старије 
од два месеца пре отварања 
понуда). 

3. 

Да му није изречена мера забране 
обављања делатности, која је на 
снази у време објављивања односно 
слања позива за подношење понуда. 

 

 Доказ за правна лица: 
Потврда 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. 

Доказ за предузетнике: 
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. 

Доказ за физичка лица: 
Потврда  прекршајног суда да 
му није изречена мера забране 
обављања одређених 
послова(овај доказ мора бити 
издати након објављивања 
позива за подношење понуда, 
односно слања позива за 
подношење понуда и  не сме 
бити старије од два  месеца  
пре отварања понуда). 

 (копије; ови докази морају бити 
издати након објављивања 
позива за подношење понуда, 
односно слања позива за 
подношење понуда и  не смеју 
бити старије од два  месеца  
пре отварања понуда) 

да не 

4. 
Да је измирио доспеле порезе, 
доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима  Републике 

Доказ за правна лица, 

предузетнике и физичка 

да не 



 

Србије или стране државе када има 
седиште на њеној територији. 

 

лица:-Потрвда (уверење) 

Минист. Финансија Пореске 
управе за измирене доспеле 
обавезе које администрира ова 
управа  и  

-Потврда (уверење) надлежне 
управе локалне самоуправе за 
измирене доспеле обавезе по 
основу изворних локалних 
јавних прихода 

-или потврда –уверење стране 
државе када има седиште на 
њеној територији 

-ако је понуђач у поступку 
приватизације и ако му је 
отписан дуг - доставља потврду 
Агенције за приватизацију 
(копије, потврде  не смеју  бити 
старије од 2 месеца пре 
отварања понуда) 

 

5. 

Да има важећу дозволу надлежног 
органа за обављање делатности која 
је предмет  јавне набавке , ако је 
таква дозвола предвиђена посебним 
прописом. 

 

Решење Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре Републике 
Србије за обављање јавног 
превоза  

путника (члан 42.став 1. Закона 
о превозу у друмском  
саобраћају („Службени гласник 
РС“ број 
46/95,66/01,61/05,91/05,62/06, 
31/11) 

 

да не 

 
Додатни услови из члана 76. ЗЈН            Докази из члана 77. 

ЗЈН 
  

6. 

 

Неопходан финансијски капацитет 
– Да  понуђач  у последњих 6 ( шест ) 
месеци, који претходе месецу у коме 
је објављен позив за подношење 
понуда, није био у блокади 

 

 

Доказ:  

- Уколико је понуђач правно лице, 
доставља: 

Извештај о бонитету Агенције за 
привредне регистре (Образац БОН-ЈН). 
Уколико Извештај о бонитету Агенције 
за привредне регистре не садржи 
податке о блокади за последњих 6 
месеци који претходе месецу у коме је 
објављен позив, понуђач је дужан да 
докаже да није био у блокади у 
последњих 6 месеци који претходе 
месецу у коме је објављен позив 
прилагањем и Потврде о броју дана 
неликвидности коју издаје Народна 
банка Србије, Принудна наплата, 
Одељење за пријем, контролу и унос 

да не 



 

основа и налога, а која ће обухватити 
захтевани период;   

- Уколико је понуђач предузетник 
ПДВ обвезник, предузетник који 

води пословне књиге по систему 
простог/двојног књиговодства, 
доставља:  

биланс успеха, порески биланс и 
пореску пријаву за утврђивање пореза 
на доходак грађана на приход од 
самосталних делатности, издате од 
стране надлежног пореског органа на 
чијој територији је регистровао 
обављање делатности . Уколико 
претходно наведени документи за 
предузетника не садрже податке о 
блокади за последњих 6 месеци који 
претходе месецу у коме је објављен 
позив за подношење понуда (Позив за 
подношење понуда објављен дана 
20.04.2015. године) , понуђач је дужан 
да докаже да није био у блокади у 
последњих 6 месеци који претходе 
месецу у коме је објављен позив 
прилагањем и потврде о броју дана 
неликвидности коју издаје Народна 
банке Србије, Принудна наплата, 
Одељење за пријем, контролу и унос 
основа и налога, а која ће обухватити 
захтевани период.  

7. 

Да је понуђач у периоду од 
претходних 5 година ( 2010. г. – 
2014.г. ) реализовао најмање два 
уговора за предметне услуге, 
односно да је вршио превоз ученика. 

 

       1. референц листа  ,  

 2. Потврда издата на  

       обрасцу у   конкурсној 

документацији  и  

         

да не 

8. 

Довољан технички капацитет  

- да поседује најмање:  

5 великих аутобуса – капацитет 50 
места; 
2 минибуса – капацитет 30 места ; 

Изјава о техничком капацитету  
и фотокопије саобраћајних 
дозвола. 

да не 

Табела се попуњава за сваког понуђача, односно члана групе понуђача појединачно 
заокруживањем «да» или «не». (по потреби образац се може копирати) 

 

Датум:_______                                                       М.П.                     потпис овлашћеног лица 

 

Место._______          _____________________ 

 

     



 
 

 

    

Напомена: 

 

         Докази о испуњености услова из члана 75. и 76.Закона о јавним набавкама се могу доставити у 
неовереним копијама. Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија 
је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави оргинал или 
оверену копију свих или поједних доказа. 

Понуђач  чија понуда буде оцењена као најповоњнија, дужан је да у року који не може бити краћи од пет 
дана од дана пријема писменог позива наручиоца(који ће наручилац упутити понуђачу чија је понуда 
оцењена као најповољнија пре доношења одлуке о додели уговора) достави оргинал или оверену копију 
доказа о испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама.Уколико понуђач чија је понуда 
оцењена као најповољнија не достави оргинал или оверену копију доказа , наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву, а достављање оргинала/оверених копија ће тражити од понуђача који је 
следећи на ранг листи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                     Образац бр. 11 

 

ИЗЈАВА О TЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ  

 
Под пуном моралном и материјалном одговорношћу изјављујемо да ћемо користити 

следећа возила при вршењу услуге која је предмет јавне набавке  услуга - Превоз 

ученика  основних школа, у отвореном поступку, ЈН број 404-17/2015-III и то: 

 

 

Ред. бр. Тип возила Регистарска ознака 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

НАПОМЕНА: Уз овај образац доставити фотокопије саобраћајних дозвола. 

Уколико се ради о заједничкој понуди, овај образац копирати за сваког учесника у понуди. 

Образац оверава и попуњава одговорно  лице учесника у заједничкој понуди                                                                                                                   

 

                                                                   

 

место________                                               М.П.                             потпис овлашћеног лица 

 

датум_______          ______________________ 

 


