
 

 

   ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Назив наручиоца: Управа за заједничке послове републичких органа  

Адреса наручиоца: Београд, Немањина 22-26 

Интернет страница 

наручиоца: 
www.uzzpro.gov.rs 

Врста наручиоца: Органи државне управе 

Врста поступка јавне 

набавке: 
Отворени поступак јавне набавке број 130/2020 

Врста предмета: Услуге 

Опис предмета набавке, 

назив и ознака из општег 

речника набавке: 

Предмет јавне набавке je набавка услуге одржавања димњака и 
котлова са пламено димне стране. 

Назив и ознака из општег речника: Услуге чишћења пећи и 

димњака 90915000-4. 

Измена конкурсне 

документације: 

На основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама 
("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015 и 

91/2019-др.закон) у даљем тексту: ЗЈН, врши се измена конкурсне 

документације: 
 На страни 10 од 47 додаје се још један обавезан услов. 

 На страни 13 од 47 додаје се начин испуњења услова који се 

односи на захтев из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН. 
 

Измењене стране конкурсне документације налазе се у прилогу. 

У осталом делу конкурсна документација остаје неизмењена. 

Потребно је да понуђачи понуду поднесу у складу измењеним 
странама конкурсне документације. 

Рок за подношење понуда неће се продужити из разлога што 

наведенa измена не утиче на рок за припремање понуда. 
 

 Лице за контакт: Мила Сашић, телeфон 011/2658-875 
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ОБАВЕЗАН УСЛОВ 

(Чл. 75. ст. 1. тач. 5) 

 

 Испуњеност обавезног услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона о јавним 

набавкама, понуђач доказује достављањем важеће дозволе надлежног органа за обављање 

делатности која је предмет јавне набавке.  

 

 

Доказ за правно  

лице: 

- Понуђач је дужан да у понуди достави Важеће дозволе 

за управљање отпадом на територији Републике Србије, 

издате од стране Министарства заштите животне средине 

или другог надлежног органа у складу са Законом о 

управљању отпадом („Службени гласник Републике 

Србије“ број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018- др закон 

) и то: 

1. Дозвола за сакупљање отпада; 

2. Дозвола за транспорт отпада; 

Дозволе се издају у складу са Законом о управљању 

отпадом и другим прописима. 

Доказ за 

предузетнике: 

Доказ за 

физичко лице: 

 

 

 

 Понуђач је дужан да поседује важеће Решење о вршењу димничарске 

делатности издатог од стране надлежног министарства. 

 

 

Доказ за правно  

лице: - Понуђач је дужан да у понуди достави копију важећег 

Решења о вршењу димничарске делатности издатог од 

стране надлежног министарства. 

 

Доказ за 

предузетнике: 

Доказ за 

физичко лице: 
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2. Услови које мора да испуни понуђач ако извршење набавке делимично поверава 

подизвођачу 
 Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично 

поверити подизвођачу.  

 Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити 

подизвођачу дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, 
а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

 Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити 

подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача 
буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. Понуђач је дужан да наручиоцу, на 

његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова. 

 Понуђач је дужан да за подизвођаче достави изјаву која је саставни део конкурсне 
документације. 

 Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

 Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне 
вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов који се односи на поседовање важеће 

дозволе надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, понуђач 

може доказати испуњеност тог услова преко тог подизвођача којем је поверио извршење тог дела 
набавке. 

Доказ: Попуњена, потписана и оверена Изјава понуђача  

3. Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача 

 Понуду може поднети група понуђача.  
 Сваки понуђач из групе понуђача мора да достави изјаву о испуњености обавезних 

услова (чл. 75. ЗЈН) која је саставни део конкурсне документације, а додатне услове испуњавају 

заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије. 
 Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно 

и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи: 

 1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети 

понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; 
 2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

 Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно 

према наручиоцу. 

Доказ: Споразум понуђача доставити у понуди 

Изјава о испуњености обавезних услова која је саставни део 

конкурсне документације 

 Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, осим 

ако другачије није одређено конкурсном документацијом. 

 Наручилац може пре доношења одлуке о закључењу уговора писмено 

затражити од понуђача чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена 

као најповољнија, да у року од пет дана од дана позива достави на увид оригинал или оверену 

копију свих или појединих доказа. 

 Ако понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или оверену 

копију тражених доказа, његова понуда биће одбијена као неприхватљива. 

 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 током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани 

начин.  

 Уколико је понуђач у складу са чланом 78. ЗЈН, уписан у регистар понуђача, 

није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова, ако наведе 

интернет страницу на којој су тражени подаци (докази) јавно доступни. 


