
 

 
Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Град Суботица 

ГРАДСКА УПРАВА 

Комисија за јавну набавку 

Број: IV-404-266/2018 

Број: ЈНМВ К 10/18 

Дана: 21.05.2018.  

Суботица, 

Трг слободе 1 

 

 У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник Републике 

Србије» број 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту ЗЈН), 

 Наручилац врши  

 

 

 

 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  

УСЛУГА – ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ ЗА КОМУНИКАЦИЈУ 

 

 

 

 Дана 21.08.2018. године је постављен на Портал јавних набавки и сајт наручиоца  позив за 

прикупљање писмених понуда и конкурсна документација за јавну набавку број ЈНМВ К 10/18, у 

којој Наручилац врши измену на следећи начин:  

 

 

 

I 

У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈНМВ К 10/18 у поглављу V ОБРАСЦИ КОЈИ 

ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

 

Додају се на страни 18/35 тачке 5), 6) и 7) и гласе: 

 

5) Понуђач је у последњих пет (5) година одрадио минимум једну (1) услугу одржавања 

телефонских централа у износу од најмање 1.500.000,00 динара без ПДВ-а;  

6) Понуђач располаже са минимум једним (1) моторним возилом (сервисно); 

7) Понуђач има у радном односу или ангажовано другим Уговором у складу са Законом о 

раду минимум  једно (1) лице које има сертификат о завршеној обуци за монтажу, 

програмирање система „HiPath 300” и „Panasonic KX-TDA 200“; 

 

 

Напомена: Нови образац изјаве о испуњености услова (Образац 4) се налази у прилогу ове измене 

и понуђачи су у обавези да приложе попуњен, потписан и оверен нови Образац 4 из измене уз 

понуду. 

 

 

 

 

 



 

II 

У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈНМВ К 10/18 у поглављу VIII УПУСТВО 

ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

  

Мења се на страни 35/35 тачка 16. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И ОТВАРАЊЕ ПОНУДА И 

ГЛАСИ: 

„16. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ И ОТВАРАЊЕ ПОНУДА  

    

 Рок за подношење понуда је дана 30.05.2018. године до 11:00 часова, у ком року понуда 

треба да стигне до Наручиоца, без обзира на начин достављања. 

 Понуда која је поднета по протеку наведеног рока, сматраће се неблаговременом и 

Наручилац ће такву понуду вратити понуђачу неотворену, са назнаком да је поднета  

неблаговремено. 

 

 Јавно отварање понуда ће се обавити дана 30.05.2018. године у 12:00 часова, у 

просторијама Градске управе, Суботица, Трг слободе 1, II спрат, канцеларија 211-2 Отварању 

понуда може присуствовати свако заинтересовано лице, али активно може учествовати лице који 

своје овлашћење преда Комисији за јавне набавке, пре почетка отварања понуда. 

 

III 

 У осталом Конкурсна документација остаје непромењена. 

 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(ОБРАЗАЦ 4) 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ  

ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ  

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. И ЧЛ. 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 услуге – одржавање опреме за комуникацију, ЈНМВ К 10/18, испуњава све 

услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну 

набавку, и то: 

 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 
(чл. 75. ст. 1. тач. 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 (чл. 75. ст. 1. тач. 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) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

4) 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 (чл. 

75. ст. 2. ЗЈН); 

5) Понуђач је у последњих пет (5) година одрадио минимум једну (1) услугу одржавања 

телефонских централа у износу од најмање 1.500.000,00 динара без ПДВ-а;  

6) Понуђач располаже са минимум једним (1) моторним возилом (сервисно); 

7) Понуђач има у радном односу или ангажовано другим Уговором у складу са Законом о 

раду минимум  једно (1) лице које има сертификат о завршеној обуци за монтажу, 

програмирање система „HiPath 300” и „Panasonic KX-TDA 200“; 

 

 

Место:_____________                                                            Понуђач: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                        

 

 

 

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. тач. 1) до 4) 

ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.  

 


