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 На основу члана 63 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015) наручилац врши измену и допуну Конкурсне 

документације број 404/1-48-4/2018-02 од 18.09.2018.године, како следи: 

 1. На стани 6.  Конкурсне документације  напомена о начину доказивања 

испуњености обавезних услова мења се и гласи: 

„Напомена: Понуђач мора да достави доказе о испуњености обавезних 

услова од тачке 1) до 3) и за подизвођаче односно доказе достављају сви 

чланови групе понуђача, а за тачку 4) за део набавке који ће извршити преко 

подизвођача односно за понуђача коме ће из групе понуђача бити поверено 

извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. Наведене 

доказе о испуњености обавезних услова из тачке 1),  2) и 3) понуђач, 

подизвођач и чланови групе могу испунити достављањем попуњеног 

Обрасца бр. 1 б – Изјаве о испуњењу неопходних законских услова, те их 

уз понуду није потребно достављати.“ 

 2. На стани 8. Конкурсне документације после поднаслова „5.3 Начин и 

рок доставе понуде“ мења се став 1 и гласи: 

 „Понуда се доставља  у затвореној коверти, непосредно или путем 

поште, са назнаком „Понуда за јавну набавку бр. 404/1-48/2018-02 - 

Демонтажа постојећег котла и набавка и уградња новог котла на чврсто 

гориво-пелет - НЕ ОТВАРАТИ“ на адресу: ЈП „Предузеће за развој, урбанизам 

и изградњу општине Књажевац“, Кеј Димитрија Туцовића 30, 19350 Књажевац, 

до дана 02.10.2018. године до 1200 часова. На полеђини коверте се наводи 

назив, контакт особа, број телефон и адреса понуђача.“ 

 3. На стани 8. Конкурсне документације после поднаслова „5.4 Отварање 

понуда“ мења се став 1 и гласи: 

 „Отварање понуда обавиће се дана 02.10.2018. године у 1230 часова у 

просторијама ЈП „Предузеће за развој, урбанизам и изградњу општине 

Књажевац“, Кеј Димитрија Туцовића 30.“ 

 4. На страни 17.  Конкурсне документације списак образаца мења се и 

гласи:  

„ОБРАСЦИ 

Понуђач је у обавези да попуни, потпише и овери:  
      

1.  Образац за оцену испуњености услова понуђача и  
            члана групе понуђача                                  ОБРАЗАЦ 1.  

2. Образац за оцену испуњености услова подизвођача    ОБРАЗАЦ 1а. 
3. Изјава о испуњености услова из члана 75 ЗЈН                            ОБРАЗАЦ 1б. 
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4. Образац Понуде                                                                           ОБРАЗАЦ 2. 
5. Изјава о одговорном извођачу који ће решењем бити  

одређен  за извођење радова      ОБРАЗАЦ 3. 
6. Изјава о достављању гаранције банке или менице за добро  

извршење посла          ОБРАЗАЦ 4. 
7. Изјава о достављању гаранције банке или менице за  

отклањање недостатака у гарантном року     ОБРАЗАЦ 5. 
8. Модел уговора                                                                       ОБРАЗАЦ 6. 
9. Структура цене - Предмер и предрачун радова    ОБРАЗАЦ 7. 
10. Изјава о поштовању обавеза које произилазе из важећих   

        прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,  
       заштити животне средине      ОБРАЗАЦ 8. 
11. Изјава о независној понуди      ОБРАЗАЦ 9. 
12. Трошкови израде понуде                           ОБРАЗАЦ 10. 
13. Менично овлашћење (уз меницу за озбиљност понуде)          ОБРАЗАЦ 11.“ 

 

 5. На стани 18.  Конкурсне документације Образац 1. мења се и гласи: 

„ОБРАЗАЦ  1.   
 

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 
а) ПОНУЂАЧА 

б) ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
(заокружити) 

 

________________________________________________________________ 
(назив и седиште понуђача/члана групе понуђача) 

 
 
 
 

 
При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове наручиоца, упознати смо 
са свим условима наручиоца и с тим у вези прилажемо следеће доказе о испуњености 
обавезних услова:  

 

Образац бр. 1 Образац за оцену испуњености услова понуђача и члана групе 
понуђача 

 
да 

 
не 

Образац бр. 1а Образац за оцену испуњености услова подизвођача да не 

Образац бр. 1б  Изјава о испуњености услова из члана 75 ЗЈН                               да не 

Образац бр. 2 Образац понуде да не 

Образац бр. 3 Изјава о одговорном извођачу који ће решењем бити именован 
за извођење радова у јавној набавци 

да не 

Образац бр. 4 Изјава о достављању гаранције банке или менице за добро 
извршење посла  

да не 

Образац бр. 5 Изјава о достављању гаранције банке или менице за отклањање  
недостатака у гарантном року  

да не 
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Образац бр. 6 Модел уговора да не 

Образац бр. 7 Структура цене - Предмер и предрачун радова да не 

Образац бр. 8 Изјава у складу са чланом 75. став 2 да не 

Образац бр. 9 Изјава о независној понуди да не 

Образац бр.10 Трошкови израде понуде да не 

Образац бр.11 Менично овлашћење (уз меницу за озбиљност понуде) да не 

 
 

Прилог бр. 1 Извод из Агенције за привредне регистре, односно извод из 
регистра надлежног органа  

 
да 

 
не 

Прилог бр. 2 Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне  
полицијске управе Министарства унутрашњих послова 

да не 

 
Прилог бр. 3 

Потврда - Пореске управе Министарства финансија Републике 
Србије о измиреним порезима и доприносима и Потврда 
јединице локалне самоуправе – Управе јавних прихода о 
измиреним порезима и доприносима или потврда да се понуђач 
налази у поступку приватизације 

 
 

да 

 
 

не 

Прилог бр. 4 Фотокопија дозволе надлежног органа да не 

Прилог бр. 5 Фотокопије: лиценце и потврде Инжењерске коморе Србије,  
М или одоварајућег обрасца о пријави на обавезно  
социјално осигурање и/или уговора о радном ангажовању 

да не 

 
Прилог бр. 6 

Бланко соло меница, картон депонованих потписа и доказ  
о регистрацији менице код пословне банке (понуђач који  
прилаже бланко соло меницу ) или банкарска гаранција  
за озбиљност понуде 

 
да 

 
не 

Прилог бр. 7 Споразум између чланова групе за заједничко извршење  
посла (за заједничку понуду) 

да не 

 
Образац оверава овлашћено лице понуђача који наступа самостално 

или са подизвођачем, а у случају заједничке понуде овлашћено лице сваког 
члана групе понуђача.  

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе 
понуђача.  

Уколико је понуђач уписан у «регистар понуђача» не доставља 
прилоге 1, 2 и 3. 

 
 

 
 
 
Датум: _______________                                                 Потпис овлашћеног лица:  
 
                                                                         М.П.             ___________________ „ 
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 6.  На страни 20. Конкурсне документације после Обрасца 1а додаје се 

Образац 1б који гласи: 

„ОБРАЗАЦ 1б 

 
ИЗЈАВА  O ИСПУЊАВАЊУ НЕОПХОДНИХ  ЗАКОНСКИХ УСЛОВА ЗА 

УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
(за понуђача, подизвођача и чланове групе понуђача) 

 
 
 
         У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 
 

И З Ј А В У 
 
 
          Понуђач/ члан групе/ подизвођач  _________________________________, 

ПИБ _____________ испуњава услове из чл. 75.  став 1 тачка 1)-4) Закона о 

јавним набавкама, односно услове дефинисане конкурсном документацијом, за 

учешће у поступку јавне набавке мале вредности бр. 404/1-48/2018-02, 

демонтажа постојећег котла и набавка и уградња новог котла на чврсто 

гориво-пелет и то: 

          1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар; ________________(уписати интернет страну на којој се налази овај податак) 
          2) 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; 
          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;  
         
 
 
Датум: _______________                             ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА  
                                                                      
                                                                     
__________________________________  
 
   
                                                           М.П.                       ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 
                                                                        
________________________________  
 
          НАПОМЕНА: Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана 

групе понуђача. Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално Изјаву 
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потписује понуђач. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује 
овлашћено лице сваког члан групе понуђача.“ 
  

 7.  У свему осталом Конкурсна документација остаје неизмењена. 

 8. Ове измене чине саставни део Конкурсне документације и понуђач је 

дужан да своју понуду поднесе у складу са њима. 

 

Објавити: 

- на Порталу јавних набавки 

- интернет страници наручиоца  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


