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Дана: 20.06.2019. године 
К У Л А, М.Тита 99 

 

ПРЕДМЕТ: ПРВА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 

         На основу члана 63. Закона о јавним набавкама, Наручилац је сачинио измену 
конкурсне документације број:
јавних набавки и на интернет страници Наручиоца, за јавну набавку добара
01/2019 - ОП, ЗА ПАРТИЈУ  1.

 

У Додатним условима у тачки 6.
не мора бити „ и истa се замењују нов
документацији: 

 

НАПОМЕНА: ОВУ  ИЗМЕНУ  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ НАРУЧИЛАЦ  
ОБЈАВЉУЈЕ НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ И НА ЊЕГОВОЈ  ИНТЕРНЕТ 
СТРАНИЦИ.   

 

Понуђачи, који су већ преузели конкурсну документацију дужни су да ову , измењену 
страну преузму и поступе по наводима из исте. 

 

 

 

 

        

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама, Наручилац је сачинио измену 
конкурсне документације број: 01-615-3/19, објављену дана  20.06.2019. 
јавних набавки и на интернет страници Наручиоца, за јавну набавку добара

1.8 у делу како следи: 

тачки 6. у подтачки 1. иза речи „ године, „  додају се речи   „ 
се замењују новом страном на начин како следи

НАПОМЕНА: ОВУ  ИЗМЕНУ  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ НАРУЧИЛАЦ  
ОБЈАВЉУЈЕ НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ И НА ЊЕГОВОЈ  ИНТЕРНЕТ 

Понуђачи, који су већ преузели конкурсну документацију дужни су да ову , измењену 
по наводима из исте.  

 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама, Наручилац је сачинио измену 
. год. на Порталу 

јавних набавки и на интернет страници Наручиоца, за јавну набавку добара БРОЈ: 

додају се речи   „ 
на начин како следи у конкурсној 

НАПОМЕНА: ОВУ  ИЗМЕНУ  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ НАРУЧИЛАЦ  
ОБЈАВЉУЈЕ НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ И НА ЊЕГОВОЈ  ИНТЕРНЕТ 

Понуђачи, који су већ преузели конкурсну документацију дужни су да ову , измењену 



   СТАРИЈИ ОД  2 ( ДВА )  МЕСЕЦА 
ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА. 

4. Да има важећу дозволу надлежног 
органа за обављање делатности          
( чл.75. ст.1. тач.5. ЗЈН ). 
 

Доказ: Решење (или потврда) 
Министарства пољопривреде и 
заштите животне средине   - о : 
- упису објекта у Регистар одобрених 
објеката.  
У случају да понуђач није произвођач  
,понуђач је у обавези да од 
произвођача, од кога ће набављати 
предметна  добра, достави:  
-Решење (или потврда) Министарства 
пољопривреде и заштите животне 
средине . 
Напомена: Наведени доказ потребно 
је доставити и за подизвођача, а у  
случају подношења заједничке понуде, 
обавеза је сваког члана групе понуђа 
да поседује наведени доказ, уколико је 
подизвођач или члан групе ангажован 
у заједничкој понуди као субјекат у 
пословању храном 

5. Да наведе да  је при састављању 
понуде поштовао обавезе које 
произилазе 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. став 2. ЗЈН ) 

Изјава, дата под пуном кривичном и 
материјалном одговорношћу,  о 
поштовању обавеза које произилазе 
из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, 
заштите животне средине, као и да 
нема забрану обављања делатности 
која је на снази у време подношења 
понуде потписан од стране 
овлашћеног лица понуђача  
( образац Изјаве  И2 саставни део КД ). 
 
Напомена:Уколико понуду подноси 
група понуђача Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица 
и оверена печатом сваког понуђача. 
 

Додатни услови 
6. Понуђач располаже неопходним 

финансијским и пословним 
капацитетом ако докаже да је у току 
претходнe три пословне годинe           
( 2014., 2015 и 2016.): 
1.пословао без губитака и 
2. да је извршио испоруку п 
 

1. Извод из билансa стања, за све три 
године, не мора бити оверен од 
стране Агенције за привредне 
регистре; 
2. Референтна листа наручиоца 
односно  купаца да је извршио 
испоруку предметних добара у једној 
од наведене три године 2015, 2016. и  



 
 

 

 

 


