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ЈАВНА НАБАВКА БР. ЈН /Р-1.3.3/2017 

 
 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
 
 
 
 

За доделу уговора за јавну набавку радова  
Постављање подова у кухињи ресторана у Студентском центру Чачак 

 
 
 

 Датум и време: 
Крајњи рок за достављање понуда: 12.06.2017.године до 12,00 часова 

Понуде доставити на адресу : Установа: Студентски центар Чачак, 
Место  Чачак, улица Светог Саве 66 

Јавно отварање понуда, обавиће се 
у просторијама студентског дома, 
Светог Саве 66 
 

12.06.2017.године у 12,30  часова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мај,  2017. године 
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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12,14/2015 
и 68/2015), у даљем тексту: Закон, чл. 2. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка 
јавне набавке број 404-1455/2017-01 од 08.05.2017.године и Решења о образовању 
комисије за јавну набавку број 404-1456/2017-01 од 08.05.2017.године припремљена је: 

 
 
 
 

 

Конкурсна документација садржи: 
 
 

Поглавље Назив поглавља Страна 
I Општи подаци о јавној набавци 3 
II Подаци о предмету јавне набавке 4 

 
III 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и 
опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђивања 
гаранције квалитета, рок извршења, место испоруке 
добара, додатне услуге… 

 
5 

 
IV 

Услови  за учешће у поступку јавне набавке из     чл. 
75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност 
тих услова 

 
8 

V Критеријум за доделу уговора 13 
 Обрасци који чине саставни део понуде  

VI Образац понуде 14 

VII Образац структуре ценe са упутством како да се попуни 18 

VIII Образац трошкова припреме понуде 23 
IX Образац изјаве о независној понуди 24 

X Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75.    ст. 
2. Закона 

25 

XI Потврда референтног купца (инвеститора/наручиоца) 26 
XII Модел уговора 27 
XIII Упутство понуђачима како да сачине понуду 33 
XIV Oвлашћење представника понуђача 41 
XV Meнично писмо-овлашћење 42 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

у отвореном поступку за јавну набавку радова – ПОСТАВЉАЊЕ 
ПОДОВА У КУХИЊИ РЕСТОРАНА 

ЈН бр. Р/1.3.3/2017 
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1. Подаци о наручиоцу 
 

Наручилац: Студентски центар Чачак 
 Адреса: Светог Саве  бр.66 
Интернет страница: 
www.studentskicentarcacak.co.rs 
e-mail: javne.nabavkesc@mts.rs 
Телефон и фаx: 032/222-302 
 

 
 

2. Врста поступка јавне набавке 
 

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и 
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 
3. Предмет јавне набавке 

 
Предмет јавне набавке бр. Р/1.3.3/2017 је набавка радова – постављање подова у кухињи 
ресторана 

 
4. Циљ поступка 

 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

 
5. Контакт 

 
                        Контакт: Студентски  центар Чачак, Чачак, ул.Светог Саве 66,  факс: 032/222-302, e-mail:   
                        javne.nabavkesc@mts.rs, радно време: од понедељка до петка 07,00-15,00 часова. 

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
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1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. Р-1.3.3/2017 је постављање подова у кухињи ресторана – 
45432000 (ОРН) - Радови  постављање подова у кухињи ресторана 

 
 

2. Партије 
 

Набавка није обликована по партијама. 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
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ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ: постављање подова у кухињи ресторана, на локацији Цара 
Душана бб 

 
КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 ОПИС РАДОВА JM  
КОЛИЧ. 

 Рушење постојеће неадекватне подлоге (керамичке плочице на 
цементном естриху) до конструктивног бетона, просечне 
дебљине 7 цм, са скидањем црне хидроизолације и са 
изношењем шута из објекта на удаљеност до 50 м од објекта. 

m² 

 
 
170 

2 Извожење шута ван круга објекта са утоваром и  истоваром на 
контролисану и дозвољену депонију удаљености 10 км од 
објекта. 

m³ 21 

3 Набавка, испорука и уградња дводелних ''тачкастих'' 
прохромских сливника у кавлитету АИСИ 304. 
Сливник је по обиму са изведеним ободом од прохромском 
лима за спој са хидроизолационим слојем, са анкерима за 
нивелисање и фиксирање,  са кошаром за скупљање конфиската 
која је перфорирана,(пречник рупа  6 мм) и прохромском 
перфорираном плочом дебљине 6 мм за средња оптерећења. 
Дебљина зидова тела сливника је мин 2 мм. 
Прикључак на фи 110, висина воденог чепа  мин 70мм. 
Видни део сливника, у поду, је кружног облика. 
Ценом позиције обухваћено је и припрема за уградњу новог 
сливника и уградња и фиксирање новог сливника. 

kom 

 
 
 
 
 
 
10 

4.0 "Набавка, испорука и уградња широког ''линијског'' коритасто   

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, 
КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 

КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК 
ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ДОДАТНЕ УСЛУГЕ …. 
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профилисаног прохромског сливника са сифонским делом и 
покривном решетком. Квалитет прохрома АИСИ 304. 
Прикључак на фи 110, висина воденог чепа 70 мм. 
Корито сливника је у паду ка месту прикључка на 
канализациону мрежу минималне висине је 6 цм и ширине 50 
цм. Дебљина зидова корита је мин 2 мм. 
Сливник се покрива прохромском решетком направљеном од 
шпаринга 25x3 мм на сваких 20 мм. Сифонски део је  са 
кошаром за скупљање конфиската која је перфорирана 
(пречник рупа  6 мм) 
Решетка одговара лежиштима у сливнику. 
Ценом позиције обухваћено је и вађење старог сливника, 
припрема за уградњу новог сливника и уградња и фиксирање 
новог сливника. 
дужина 2,85 м" 

 
 
 
 
 
 

ком 

 
 
 
 
 
 
3 

5 "Набавка, испорука и уградња широког линијског прохромског 
сливника са сифонским делом. Квалитет прохрома АИСИ 304. 
Прикључак на фи 110, висина воденог чепа 70 мм. 
Корито сливника је у паду ка месту прикључка на 
канализациону мрежу минималне висине је 6 цм и ширине 
60цм. Дебљина зидова корита је мин 2 мм. 
Сливник се покрива прохромском решетком направљеног од 
шпаринга 25x3 mm 
Решетка одговара лежиштима у сливнику. 
Ценом позиције обухваћено је и  вађење старог сливника 
,припрема за уградњу новог сливника и уградња и фиксирање 
новог сливника дужина 0,60m 
 
 
 
 
 

ком 1 

6  "Набавка, испорука и уградња уског линијског 
прохромског сливника са сифонским делом. Квалитет 
прохрома АИСИ 304. 
Прикључак на фи 110, висина воденог чепа 70 мм. 
Обликовани профил сливника је у паду ка месту прикључка на 
канализациону мрежу минималне висине је 6 цм и ширине 
шлица 2 цм. Дебљина зидова профила је мин 2 мм. 
Сифонски део сливника је са кошаром за скупљање конфиската 
која је перфорирана,(пречник рупа  6 мм) и покрива се 
округлом прохромском перфорираном плочом дебљине 6 мм, 
за средња оптерећења. 
Ценом позиције обухваћено је и  припрема за уградњу новог 
сливника и уградња и фиксирање новог сливника. 
дужина 2,35 м" 

ком 2 

7 "Набавка, испорука и уградња уског линијског прохромског 
сливника са сифонским делом. Квалитет прохрома АИСИ 304. 
Прикључак на фи 110, висина воденог чепа 70 мм. 
Обликовани профил сливника је у паду ка месту прикључка на 
канализациону мрежу минималне висине је 6 цм и ширине 

ком 1 
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шлица 2 цм. Дебљина зидова профила је мин 2 мм. 
Сифонски део сливника је са кошаром за скупљање конфиската 
која је перфорирана,(пречник рупа  6 мм) и покрива се 
округлом прохромском перфорираном плочом дебљине 6 мм, 
за средња оптерећења. 
Ценом позиције обухваћено је и  припрема за уградњу новог 
сливника и уградња и фиксирање новог сливника. 
дужина 4,85 м" 

8 

Инсталација канализације-ревитализација и доградња у 
кухињи.  
 
Позицијом обухваћена демонтажа постојеће канализације, 
израда нових водова са прикључењем на постојећу 
канализацију. 
Ископане ровове нове канализационе мреже пажљиво 
испунити слојевима песка и туцаника крупноће максимално  до 
16 мм, машински сабити и завршно забетонирати бетоном 
МБ30 са додатком адитива за брзо очвршћавање. Прекинуту 
арматуру спојити чеоним заваривањем и додавањем додатних 
анкера. 
 
Канализационе водове извести у свему према правилима струке 
ПВЦ цевима ГЕБЕРИТ или сл.. 
Обрачун по м2 корисне површине. 

         
m² 170 

9  Брушење и бластирање постојеће подлоге-
конструктивне плоче са детаљним чишћењем подлоге. m² 170 

10  "Израда хидроизолације на бази ПУМА смола као 
MATACRYL® или сл. 
Хидроизолација се изводи у следећем систему: 
-Наношење прајмера 500 гр 
-наношење хидроизолационог носећег слоја 4 кг/м2 д=2мм 
-премазивање кохезионог слоја 350 гр/м2 са опешчавањем  
кварцним песком гранулација 0,5-1,2 мм, у тоталу. 
У свему према приложеном СБС и ТДС листу.   
Атхезија између ове хидроизолације и новог бетона доказује се 
приликом вађења узорака за испитивање нове бетонске подлоге 
и не сме да буде мања од 2 Н/мм2." 

m² 170 

11  "Бетонирање подлоге пода равно и у нагибу у просечној 
дебљини 8 цм трофракцијским бетоном МБ30 (Ц25/30). 
Бетон дозиран пластификатором и челичним влакнима (садржај 
влакана 25 кг/м3). 
Избетониране површине  машински се глетују до црног сјаја. 
Позицијом обухваћена и уградња арматурне мреже Q188. 
Након 28 дана од момента бетонирања ваде се 3 X 2  керна фи 
150 мм, на местима које одреди надзорни орган, и врши се 
испитивање истих на притисак и затезање. 
" 

 
 
 
 
 
 
 
         
m² 

 
 
 
 
 
 
 
       170   

12  "Полагање монолитног пода на бази хибридног 
полиуретана  у систему 6 мм малтер  противклизни систем као 
MONOPUR®  Industry (РПМ/Белгиум Н.В.) или сл .                                                                                                  
Ценом позиције обухваћена и припрема подне подлоге 
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бластирањем или фрезовањем. 
Влажност бетона максимално 6%. 
Подна облога прати равност подне подлоге. 
ПОД НАМЕЊЕН ЗА СУВЕ И МОКРЕ ПОВРШИНЕ, ЛАКО 
ОДРЖАВАЊЕ, ПРОТИВКЛИЗАН, ХЕМИЈСКИ И 
МЕХАНИЧКИ ОТПОРАН. 
ПРОТИВКЛИЗНОСТ Р12-В4 по ДИН-у 51130. 
Подни систем се састоји од следећих слојева:   
-прајмера/скреч лејера 
-носећег слоја који се тотално посипа песком одговарајуће 
гранулације да би се постигла захтевана противклизност 
-завршног премаза система 
У свему према приложеном СБС и ТДС листу.                                                          
Обрачун по м2 компет изведене позиције. 
У цену позиције обрачунате обичне дилатације (Суво сечење 
дилатационих разделница И њихово пуњење трајноеластичном 
ММА смолом)." 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
m² 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        170 

13  "Израда санитарно хигијенских холкера h=8цм  у 
радијусу полупречника 6 цм, дебљине у најужем делу 8 мм, од 
масе компатибилне са материјалом пода, у боји пода (прагови 
врата улазе у дужину холкера због посебне обраде око истих).  
Детаље споја са зидом од керамике решити на следећи начин: 
-на вагресу 8-10 цм од готовог пода извести хоризонтални рез у 
дебљини плочице и одстранити доњи део плочице, површину 
испод плочице обрадити да буде равна и прелепити 
сунђерастом водонеупијајућом траком у висини холкера. 
-извести холкер  тако да је линија додира са плочицом 
монолитна без испада и удубљења. 
Спој холкер-панел изводи се са извлачењем канала на врху 
холкера и заптива се трајноеластичним полиуретанским китом.   
Обрачун по м1." 

 
 
 
 
 
         
m² 

 
 
 
 
 
 
    166,53 
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Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета: 
               Контрола извршења радова спроводиће се преко надзорног органа кога решењем 

       одређује наручилац. Понуђач је у обавези да обезбеди гаранцију квалитета у 
                 гарантном року који је дат понудом понуђача коме је уговор додељен. 
 

Рок за извођење радова: не дужи од 25 календарских дана од од дана увођења у 
посао. 
Место извршења: Цара Душана бб, Студентски центар Чачак. 

 
 
 
 

 

 

 Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који 
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 
75. 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. 4) Закона); 

4) 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 
немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 
понуда (чл. 75. ст. 2. Закона). 

 

 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. 

 
 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. 

 
 
 

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 
75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 
ЗАКОНА 
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  2.  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач 
доказује достављањем следећих доказа: 

 
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за 

привредне регистре, односно извод из регистра надлежног  Привредног суда: 
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене 

евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази 
седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка 
страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из 
казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у 
Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од 
кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, 
односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да 
законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог 
криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту 
пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских 
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка 
лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске 
управе МУП-а,  којим
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се потврђује да 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 (захтев се може поднети према месту рођења или према месту 
пребивалишта). 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе 

Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе 
и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 
изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се 
понуђач налази у поступку приватизације. 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

4) Услов из члана чл. 75. ст. 2. - Доказ: Потписан и оверен Oбразац изјаве 
(Образац изјаве, дат је у поглављу X). Изјава мора да буде потписана од стране    
овлашћеног    лица    понуђача    и    оверена    печатом.  Уколико понуду 
подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 
лица понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 
                             Чл. 76 Закона -ДОДАТНИ УСЛОВИ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈУ  
                          1.Да понуђач поседује неопходан ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТи то:  
                             1. Да је понуђач предходне три обрачунске године, пословао са добитком  
                              1. Доказује се:  
               - извештај о бонитету БОН-ЈН за 2014 и 2015 годину, а за 2016.годину биланс стања и биланс успеха. 
                2.Да понуђач поседује неопходан КАДРОВСКИ  КАПАЦИТЕТ и то:  
               Најмање једног дипломираног грађевинског или архитектонског инжењера који поседује лиценцу број 401 
               или 410  или 411. ангажованог у складу са Законом о раду или одговарајући уговор за ангажовано лице.  
               Понуђач је у обавези да достави личну лиценцу, са доказом да је ЛИЦЕНЦА ВАЖЕЋА и да одговорни извођач 
               радова има најмање три године радног искуства и да је у радном односу, или ангажован код понуђача у складу  
              са законом, што се доказује достављањем копије М обрасца, радне књижице или уговора о ангажовању. 
              - Најмање 5 радника подополагача  обучениx за уградњу подних облога 
              - Најмање једног извршиоца са положеним стручним испитом из области заштите од пожара 
             Доказује се:  
             - фотокопија МА или М3А обрасца, фотокопија уговора о раду, фотокопија радне књижице,  
               фотокопија потврде о положеном стручном испиту из области заштите од пожара. 
              3. Да понуђач   поседује неопходан    ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ и то:  
               3. да поседује минимум 1 сачмарицу мин радне ширине 25 цм, да поседује мин 2 шлајферице 
                  радне ширине 60 цм, да поседује мин 2 машине за фрезовање бетона, мин 2крилне гладилице 
                  пречника 90 цм, мин 4 индустријска усисивача запремине преко 50 л 
              3. Доказује се:  
                 - изјавом 
             4.Да понуђач      поседује неопходан      ПОСЛОВНИ капацитет и то:  
             4.1. да понуђач у моменту подношења понуде примењује систем менаџмента квалитетом  
                 усаглашен са захтевима стандарда  ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001и да је понуђач ауторизован  
                 извођач од стране испоручиоца материјала 
              4.1. Доказује се: - Фотокопијама сертификата стандарда који морају бити важећи у моменту 
                   подношења понуде, издатих од акредитованих сертификационих тела. Уколико је сертификат 
                   на страном језику, наведени доказ је потребно доставити са преводом на српски језик. 
                4.2. Референтна листа - Да је понуђач у 2014, 2015. и 2016. години извео радове који су предмет  
                      јавне набавке, у објектима где се производи, прерадјује или припрема храна,  минималне вредности  
                     15.000.000,00 динара са ПДВ-ом, на које инвеститори/наручиоци нису имали примедбе и рекламације 
               4.2. Доказује се 
                     – доставити Потврду референтног купца (инвеститора/наручиоца) – образац   конкурсне документације 
                     и оверене копије окончане ситуације-рачуна где се недвосмислено може закључити да референтни 
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                    подни систем одговара понуђеном. 
 
                 4.3. Усаглашеност понуђених радова и материјала са позицијама из предмера радова 
                4.3. Доказује се:  
                  Простор у коме ће се вршити радови је намењен за обраду животних намирница и припрему хране, 
                  па је неопходно да понуђач достави доказе о квалитету материјала за израду подова и то: 
                  - Узорке материјала који се нуде кроз позиције из предмера радова - образац структуре цена .  
                   Избор дезена и боја понуђених материјала врши Наручилац. 
                   - Каталог производа или извод из каталога произвођача чиме се доказује сагласност са захтевима из 
                   спецификације предмета набавке( ако је на страном језику преведен на српски језик). 
                - Технолошку шему извођења поднуђеног подног система  тј. СБС лист (System build – up Sheet) 
                 - Техничке листове за све примењене материјале и компоненте завршног пода -усаглашено са СБС листом  
                   за завршни под 
               - Листове сигурности (Safety Data Sheet) за сваку компоненту завршног пода- усаглашено са СБС листом 
                  за завршни под 
               - Сертификати о могућности примене понуђених материјала у прехрамбеној индустрији, односно докази да  
                  примењени материјали завршног пода нису у супротности са захтевима прехрамбене индустрије издати од  
                 акредитоване лабораторије. 
                -Сертификат за противклизност издат од акредитоване лабораторије. 
               5.Понуђачи који учествују у поступку јавне набавке обавезни су да изврше обилазак  
              објеката Наручиоца у којима је потребно извршити захтеване радове и то: на локацији  
               Чачак,Цара Душана бб уз претходну најаву,контакт лице Љубодраг Грбић бр.телефона   
                0646448545. По извршеном обиласку, понуђачу ће бити издата потврда коју ће му својим  
                 потписом и печатом оверити представник Наручиоца и коју ће приложити уз понуду као  
                 доказ о извршеном обиласку наведне  локација.   
                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). 

Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за 
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 
4) Закона. 
Уколико понуђач наступа са подизвођачима, додатне услове испуњава 
самостално и доставља доказе. 

 
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених 
копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од 
понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као 
најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих 
доказа. 
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не 
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву. 
Имајући у виду да се од 01. септембра 2013. године, примењује Правилник о 
садржини Регистра понуђача и документацији која се подноси уз пријаву за 
регистрацију понуђача („Службени гласник РС, број 75/2013), лица која су 
уписана у Регистар понуђача нису дужна да приликом подношења понуде 
доказују испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, 
прописане чланом 75. став 1. тач.1) до 4) Закона о јавним набавкама. Наручилац 
ће на интернет страници Агенције за привредне регистре да провери да ли је лице 
које поднесе понуду уписано у регистар понуђача. Понуђач ће у својој понуди 
јасно навести да се налазе у регистру понуђача. 
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ 
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одређен конкурсном документацијом , ако понуђач наведе у понуди интернет 
страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 
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Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој 
су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

 
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља 
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 
електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ 
доставља у изворном електронском облику. 

 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, 
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или 
другим надлежним органом те државе. 

 
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 
надлежних органа те државе. 

 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у 
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења 
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и 
да је документује на прописани начин. 


