
Општинска управа Пожега  

Пожега, Трг Слободе бр. 9 
Број: 404-3-30/2019  
Датум: 12.06.2019. године  

Јавна набавка број: 1.3.1/2019 

 

На основу члана 54. став 13. тачка 1. и 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" 

бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија за јавну набавку, формирана за спровођење поступка јавне 

набавке Наставак радова на изградњи водоводне мреже у селима Лорет, Табановићи и 

Папратиште, доноси следећу: 

 

ОДЛУКУ  

О ИЗМЕНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Мења се конкурсна документација ЈН број 1.3.1/2019 за јавну набавку Наставак радова на 

изградњи водоводне мреже у селима Лорет, Табановићи и Папратиште тако што се: 
 

На страни 66 и 67. исте у делу Образац бр.5 врши измена  у погледу следећег: 
 

- Понуђач испуњава додатне услове: 

      Технички капацитет: 

Да поседује потребну механизацију и опрему за извођење радова према техничком 

опису. 

Доказ: Копија пописних листа за захтевану механизацију, уговори о закупу или 

уговори о куповини на лизинг. 

Кадровски капацитет: 

                  Да понуђач има запослене који су у сталном радном односу или уговором    

ангажоване инжењере, и то: 

- 1 инжењер хидротехнике са лиценцом 414, 

- 2 водоинсталатера, 

- 1 руковаоц грађевинским машинама, 

4 НКВ радника 

 Доказ: Фотокопије уговора о раду, фотокопије М обрасца и фотокопија важеће 

лиценце 414, издата од стране Инжењерске коморе Републике Србије и потврду 

Инжењерске коморе Републике Србије о важности лиценце.  

Напред наведени радници са лиценцом могу бити ангажовани  по основу уговора о 

допунском раду, уговора о повременим и привременим пословима, уговором о делу 

и сл. 
 

 

У прилогу се налази измењенa странa конкурсне документације: 

 Страна 66 и 67 

 

 

Потребно је да сви потенцијални понуђачи за предметни поступак јавне набавке 
измењену страну конкурсне документације одштампају и приложе као саставни део 
конкурсне документације. 

 
 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈН БР. 1.3.1/2019 



 
 
 

(ОБРАЗАЦ 5) 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ 

УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

-ЧЛАН 75. И ЧЛАН 76. ЗЈН- 

 

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 велике вредности, радови, Наставак радова на изградњи водоводне 

мреже у селима Лорет, Табановићи и Папратиште, Ј. Н. број 1.3.1/2019, испуњава све услове из 

члана 75. и члана 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за 

предметну јавну набавку и то: 

 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар (члан 75. став 1. тачка 1. ЗЈН), 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2. ЗЈН), 

3) 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) (члан 75. став 1. тачка 4. ЗЈН), 

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 

јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (члан 75. став 

1. тачка 5. ЗЈН),  

5) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку 

(члан 75. став 2. ЗЈН), 

6) Понуђач испуњава додатне услове: 

      Технички капацитет: 



Да поседује потребну механизацију и опрему за извођење радова према техничком 

опису. 

Доказ: Копија пописних листа за захтевану механизацију, уговори о закупу или 

уговори о куповини на лизинг. 

Кадровски капацитет: 

                  Да понуђач има запослене који су у сталном радном односу или уговором    

ангажоване, и то: 

- 1 инжењер хидротехнике са лиценцом 414, 

- 2 водоинсталатера, 

- 1 руковаоц грађевинским машинама, 

4 НКВ радника 

 Доказ: Фотокопије уговора о раду, фотокопије М обрасца и фотокопија важеће 

лиценце 414, издата од стране Инжењерске коморе Републике Србије и потврду 

Инжењерске коморе Републике Србије о важности лиценце. 

Напред наведени радници са лиценцом могу бити ангажовани  по основу уговора о 

допунском раду, уговора о повременим и привременим пословима, уговором о делу 

и сл. 

 

 

               

 

             Датум                                                                                       Потпис понуђача 

      ______________                               м.п.                               _______________________                                                       

                                                                                                      (потпис овлашћеног лица) 

Напомена:  
Уколико понуду подноси група понуђача: Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 

лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из 

групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1. до 4. ЗЈН, а 

да додатне услове испуњавају заједно.  
 

 

 

 


