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Б е о г р а д 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЗА НАБАВКУ УСЛУГА - ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА И 

ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ ЈН-МВ-У/ III-3/16, 

 

Потенцијални понуђач у поступку јавне набавке услуга - физичко-техничког 

обезбеђења и противпожарне заштите ЈН-МВ-У/ III-3/16, затражио је појашњење 

конкурсне документације. 

1. На страни 9. Конкурсне документације наведено је „Уколико понуду подноси 

група понуђача, понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене 

доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), као и потписан и 

оверен Oбразац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона. 

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.“  А на страни 11. 

конкурсне документације дат је образац изјаве у којем је истакнута следећа 

напомена: „Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора 

бити потписана и оверена печатом од стране овлашћеног лица сваког 

понуђача из групе понуђача. “ 

С обзиром на то да додатне услове група понуђача испуњава заједно зашто 

Наручилац тражи да сваки члан из групе понуђача мора да поседује све 

додатне услове заједно? 

 
 Одговор: 

 Дошло је до техничке грешке у изради конкурсне документације. У прилогу 

појашњења достављамо исправљенe изјавe којe ће се наћи и у измењеној и 

допуњеној верзији конкурсне документације. 

 

 

Комисија за јавну набавку 



 

3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

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 _____________________________________________ (навести назив понуђача) у 

поступку јавне набавке мале вредности, ради набавке услуга - физичко-техничког 

обезбеђења и противпожарне заштите ЈН-МВ-У/ III-3/16, испуњава све услове 

прописане чланом 75. Закона, (осим услова прописаног чланом 75. став 1. тачка 5) и то: 

– Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар; 

– Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани 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; 

– 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); 

 

 

Место: __________________________                                                 Потпис овлашћеног лица 

Датум: __________________________                    М.П.                 

__________________________                                                         

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана и 
оверена печатом од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.  



 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ПРОПИСАНИХ ЧЛАНОМ 76. ЗАКОНА У 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

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 _____________________________________________ (навести назив понуђача) у 

поступку јавне набавке мале вредности, ради набавке услуга - физичко-техничког 

обезбеђења и противпожарне заштите ЈН-МВ-У/ III-3/16, испуњава све услове 

прописане чланом 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за 

предметну јавну набавку, и то: 

– Понуђач испуњава додатни услов да располаже неопходним финансијским 

и пословним  капацитетом; 

– Понуђач испуњава додатни услов да располаже неопходним техничким  

капацитетом; 

– Понуђач испуњава додатни услов да располаже неопходним кадровским 

капацитетом; 

– Понуђач испуњава додатне услове, у свом раду примењује тражене 

стандарде и има потписану тражену полису осигурања. 

 

 

Место: __________________________                                                 Потпис овлашћеног лица 

Датум: __________________________                    М.П.                 

__________________________                                                         

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву попуњава, потписује и 
оверава печатом овлашћени представник групе понуђача. 


