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На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', 
број 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку сачињава Измене 
Конкурсне документације за ЈНМВ бр. 20/2018 објављене дана 27.06.2018. 
године на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца, како 
следи: 
 
 

ИЗМЕНE КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ  МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

УСЛУГА ЧИШЋЕЊА И ОДРЖАВАЊА ПРОСТОРИЈА ОПШТИНСКЕ 

УПРАВЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА И ДРУГИХ ОРГАНА ОПШТИНЕ 

 (ЈНМВ број 20/2018) 
 
 
 
1. У конкурсној документацији у делу IV Услови за учешће у поступку јавне 
набавке из члана 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих 
услова, део - Додатни услови, на страни 5 мења се тачка 1а, тако да сада гласи: 
 
 
„1) у погледу финансијског капацитета: 
а) да је понуђач у претходне три пословне године (2017., 2016., и 2015.) 
остварио пословни приход  минимум у вредности 15.000.000,00 динара без 
ПДВ-а (збирно).“ 
 
 
2. Саставни део Измена и допуна конкурсне документације чини измењена 
страна 5. Конкурсне документације за ЈНМВ бр. 20/2018. 
 
 
 
3. Рок за подношење понуда за ЈНМВ бр. 20/2018 продужава се до 09.07.2018. 
године до 10 часова. 
 
 
 
Објавити:  
- на Порталу јавних набавки  
- на интернет страници Наручиоца 
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. 
ЗАКОНА И  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
Обавезни  услови  за  учешће у  поступку  јавне  набавке  из  члана  75. Закона  

 
Право  на  учешће  у  поступку  предметне  јавне  набавке  има  

понуђач  (правно лице, предузетник и физичко лице) који испуњава обавезне 
услове за учешће у поступку јавне набавке прописане чланом 75. став 1. тачке 
1.- 5. и додатне услове у складу са чланом 76. Закона, и то: 
1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар (чл.75. ст. 1. тач. 1) Закона); 
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 (чл. 75. ст. 1. тач. 2) 
Закона); 
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 (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона); 
4. Да   има  важећу   дозволу   надлежног   органа   за   обављање делатности 
која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним 
прописом (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона). 

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је 
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема 
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 
75. ст. 2. Закона). 

1. Уколико  понуђач  подноси  понуду  са  подизвођачем,  у  складу  са  
чланом  80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 
75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) 
Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. 

 2. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 
понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 
Закона, а  додатне услове испуњавају заједно. 
 

Додатни услови 
 

Понуђач  који  учествује  у поступку предметне  јавне  набавке,  мора  
испунити  додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 
76. Закона, и то: 
1) у погледу финансијског капацитета: 
а) да је понуђач у претходне три пословне године (2017., 2016., и 2015.) 
остварио пословни приход  минимум у вредности 15.000.000,00 динара без 
ПДВ-а (збирно); 
б) да понуђач није био неликвидан (у блокади) дуже од 5 дана у периоду 3 
године пре објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних 
набавки;  
2) у погледу пословног капацитета: 
- да је понуђач у претходне три пословне године (2017., 2016., и 2015.) обављао 
услугу одржавања хигијене великих површина преко 3800 m2 и да је закључио 


