
 

 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД КРАЉЕВО   

ГРАДСКА УПРАВА  

Број: 404-07/18-VII 

Дана:05.04.2018. године 

Трг Јована Сарића 1 

Краљево 
 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

 

НАРУЧИЛАЦ: ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРАЉЕВА 

Број јавне набавке:  ЈН 404-07/18-VII 

Предмет јавне набавке: Набавка услуге сузбијањa комараца на територији града 

Краљева за 2018. годину, за потребе Градске управе града Краљева 

Врста поступка: Јавна набавка мале вредности 

Датум објављивања: Објављено на Порталу јавних набавки дана 03.04.2018. год. 

Рок за подношење понуда: 12.04.2018. године до 11
00

 часова. 
 

1) На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12 

и 14/15) Комисија за поступку јавне набавке мале вредности, набавка услуге сузбијањa комараца 

на територији града Краљева за 2018. годину, за потребе Градске управе града Краљева, након 

уочених техничких грешака на страни 14, 15 и 16. Конкурсне документације у Прилогу 4. – 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама и 

Упутство како се доказује испуњеност тих услова, донела је Одлуку да се ради потпуног 

прецизирања конкурсне документације МЕЊА у ПРИЛОГУ 4. страна 14 страном 14А, страна 

15 страном 15А и страна 16 мења 16А. Измена се односи на прецизирање обавезних услова из 

члана 75. тачка 5. ЗЈН, које понуђач мора да испуни, након уочене техничке грешке у истим. 
 

2) Истовремено Наручилац обавештава потенцијалне понуђаче да се рок за подношење 

понуда продужава сагласно члану 63. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“, бр. 124/12), тако да је крајњи рок за подношење понуда 12.04. 2018. године до 11
00 

часова. 

3) Ова измена и допуна Конкурсне документације је саставни део основне Конкурсне 

документације објављене на Порталу јавних набавки 03.04.2018. године. 

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

 



 

 

ПРИЛОГ 4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 

76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

I-А. Обавезни услови из члана 75. став 1. ЗЈН за правна лица као понуђаче  

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. 

став 1. тачка 1. ЗЈН);  

ДОКАЗИ: Извод из регистра надлежног органа – Агенције за привредне регистре, односно 

извод из регистра надлежног Привредног суда;  

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 

(члан 75. став 1. тачка 2. ЗЈН);  

ДОКАЗИ: Кривична дела против привреде, животне средине, примања или давања мита, 

преваре и кривичнa делa организованог криминала - за правно лице (привредни субјекат):  

- Уверење Основног суда (на чијем подручју је седиште правног лица)  

кривична дела за која је као главна казна предвиђена новчана казна или казна затвора мања oд 

10 година или 10 година;  

- Уверење Вишег суда (на чијем подручју је седиште правног лица)  

кривична дела за која је као главна казна предвиђена казна затвора већа од 10 година;  

- Уверење Вишег суда у Београду – посебног одељења (за територију Републике Србије)  

кривична дела организованог криминала.  

-за законског заступника (за све зак. заступнике правног лица)  

- Уверење из казнене евиденције Министарства унутрашњих послова Републике Србије.  

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 (члан 75. став 1. 

тачка 4. ЗЈН);  

ДОКАЗИ: уверења Министарства финансија РС – Пореска управа да је измирио доспеле порезе 

и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 

изворних локалних јавних прихода;  

4) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне 

набавке (члан 75. став 1. тачка 5. ЗЈН); 

ДОКАЗИ: Решење Министарства РС и сертификат ИСО 9001 

 Упутство за доказивање доказа из члана 75. ЗЈН 

Доказ за ове услове из члана 75. става 1. тачка 1. тачка 2, и тачка 4. ЗЈН не може бити старији 

од два месеца пре отварања понуда, у складу са Законом 

Страна 14А  



 

 

II. Обавезни услови из члана 75. став 1. ЗЈН за предузетнике као понуђаче  

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. 

став 1. тачка 1. ЗЈН); 

ДОКАЗИ: Извод из регистра надлежног органа – Агенције за привредне регистре, односно 

извод из регистра надлежног Привредног суда; 

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 

(члан 75. став 1. тачка 2. ЗЈН); 

ДОКАЗИ: извод из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне 

полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 

привреде, кривична дела против заштите 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 (члан 75. став 1. 

тачка 4. ЗЈН); 

ДОКАЗИ: уверења Министарства финансија РС – Пореска управа да је измирио доспеле порезе 

и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 

изворних локалних јавних прихода; 

4) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне 

набавке (члан 75. став 1. тачка 5. ЗЈН); 

ДОКАЗИ: Решење Министарства РС и сертификат ИСО 9001. 

 

 

 

Упутство за доказивање доказа из члана 75.ЗЈН 

 

Доказ за ове услове из члана 75. става 1. тачка 1. тачка 2. и тачка 4. ЗЈН не може бити старији 

од два месеца пре отварања понуда, у складу са Законом. 

 

Страна 15А  

 



 

 

I-В.   Обавезни услови из члана 75. став 1. ЗЈН за физичка лица као понуђаче 

1. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних 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 

(члан 75. став 1. тачка 2. ЗЈН);  

ДОКАЗИ: 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 кривична дела против привреде, кривична 

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

преваре;  

2. 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 (члан 75. став 1. 

тачка 4. ЗЈН);  

ДОКАЗИ: уверења Министарства финансија РС - Пореске управе да је измирио доспеле порезе 

и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 

изворних локалних јавних прихода; 

3. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне 

набавке (члан 75. став 1. тачка 5. ЗЈН); 

ДОКАЗИ: Решење Министарства РС и сертификат ИСО 9001. 

 

I. Упутство за доказивање доказа из члана 75. ЗЈН за физичка лица као понуђаче  

 

 Доказ за ове услове из члана 75. става 1. тачка 2. и тачка 4. ЗЈН не може бити старији од 

два месеца пре отварања понуда у складу са законом. 

 

II. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН 

Понуђач (правно лице/предузетник/физичко лице) је у обавези да при састављању својих понуда 

изричито наведу да су поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је 

ималац права интелектуалне својине сагласно члану 75. став 2. Закона о јавним набавкама (што 

доказују Изјавом у прилогу 11. конкурсне документације). 

Напомена: Обавезне услове морају да испуњавају подизвођачи и сваки понуђач из групе 

понуђача. 

 

 

Страна 16А  


