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Предмет: Измене и допуне број 2 конкурсне документације за jавну набавку услуге 

поправке агрегата и делова ДМК 710-010, у отвореном поступку, по партијама, јавна 

набавка број 102/2014 

 

 

 

 

На страни 48 конкурсне документације додаје се следеће: 

Потенцијални понуђач треба да поседује следеће стандарде: 

- Систем менадџмента квалитета ISO 9001:2008, 

- Систем менаџмента заштите животне средине ISO 14001:2004 

- Систем менаџмента заштите здравља и безбедности на раду OHSAS 18001:2007 

 

Прилог: Образац бр. 3 - Образац за оцену испуњености обавезних и додатних услова за 

учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, за партију ___. 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 

 

________________________ 

Иван Евтов, председник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образац бр. 3 

 

 
3. ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА 

УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 

  ЗА ПАРТИЈУ _________ 

Назив документа Приложено 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

1. Извод из регистра надлежног органа  Да Не 

2. Потврда надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова: 

да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, да није осуђен за кривична дела против привреде, 

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

кривично дело преваре. 

Документација:  

правна лица достављају: 

1)    извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем је 

подручју седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка 

страног правног лица; 

2)    извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) 

Вишег суда у Београду; 

3)    уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства 

унутрашњих послова за законског заступника – захтев за издавање овог уверења може 

се поднети према месту рођења, али и према месту пребивалишта. 

 

Физичка лица/Предузетник 

Предузетник као понуђач и физичко лице као понуђач доставља: 

- уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства 

унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту 

рођења, али и према месту пребивалишта. 

 Доказ из ове тачке не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда. 

Да Не 

3. Потврде надлежног органа да није изречена мера забране обављања делатности:  

Потврда привредног и прекршајног суда да није изречена мера забране обављања 

делатности, или  
Да Не 

или потврда Агенције за привредне регистре да није изречена мера забране обављања 

делатности.   
Да Не 

4. Потврда надлежног пореског органа да је понуђач измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије или друге стране државе када има седиште на њеној територији: 

Потврда Пореске управе Републике Србије Да Не 

Потврда јединице локалне самоуправе - Управе јавних прихода  Да Не 

Потврда Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације Да Не 

 Изјава да је понуђач уписан у регистар понуђача Да Не 

ДОДАТНИ УСЛОВИ 

5. Докази да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом 

Биланс стања и биланс успеха са мишљењем овлашћеног ревизора у претходне три 

обрачунске године (2011, 2012 и 2013.) 
Да Не 

6. Доказ да понуђач у поступку јавне набавке располаже неопходним пословним капацитетом 

Образац и доказ у прилогу - Потврда Наручиоца о извршеним услугама примереним 

предмету јавне набавке 
Да Не 



  
Потврђујем да су сви наведени подаци истоветни са документацијом приложеном у понуди. 

 

 

 
 

 

 

 

- 

Образац се доставља за сваку партију посебно. 
- Попуњен образац, оверити и приложити у склопу документације уз понуду. 

- У случају неусаглашености декларисаних података из ОБРАСЦА и документације 

   приложене у понуди, меродавни су подаци из приложене документације. 

- У случају заједничке понуде или понуде са подизвођачима овај образац копирати и  

   попунити од стране сваког учесника у заједничкој понуди, односно подизвођача.   

 

*Понуђач доставља доказ о испуњености обавезних услова за подизвођаче,  док у 

  заједничкој понуди сви морају да испуне обавезне услове 

 

 

 

 

 

 

7.   Доказ да понуђач располаже неопходним техничким капацитетом 

Оверена и потписана пописна листа техничких средстава на сопственом 

меморандуму 
Да Не 

8. Доказ да понуђач поседује одговарајуће стандарде за Партију 2  

Сертификат ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007 Да Не 

У   

М.П. 

Потпис овлашћеног  лица  

 

 
 

Дана 

 


