
 

Наручилац: Градска управа града Бора   
Бор, ул. Моше Пијаде бр.3 
ПИБ: 100568330 
Матични број:  07208529 
                                               

-  ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ - 
                                  ( редни број јавне набавке: ЈН ГУ 41-У /2019) 

 
    

     Комисија за јавну набавку у   поступку јавне набaвке  мале вредности - редни број - ЈН ГУ 
41-У /2019 - услуге колективног осигурање запослених за уговорени период пружања услуга је 24 
месеци од дана закључења уговора (полисе осигурања) - Ознака и назив из Општег речника 
набавке(ОРН): 66510000-услуге осигурања 

                образована Решењем бр. 404-247/2019-III-01,  од 01.04.2019. године, je  у складу  са чл. 
54. став 12. тачка 1. и чл.63. Закона о јавним набавкама  („Сл. гласник РС” бр.124/2012, 14/2015 и 
68/2015), дана 04.04.2019.године, припремила је Измену конкурсне документације јавне набавке  
редни број - ЈН ГУ 41-У /2019,  и то у делу   поглавља:   

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

- страна  6-8 од  30 страна, конкурсне документације,   мења се и замењује новим 
обрасцем  у прилогу:  
 
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 
 

1.1. 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)  Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање  делатности која је 
предмет јавне набавке (чл.75.ст.1. тач.5) Закона – (достава доказа - неоверене копије)  
       - важећа дозвола за рад за обављање послова осигурања за које подноси понуду 
издате  од НБС 

        - потврда НБС да је иста важећа да правно лице и даље обавља делатност 
осигурања 

           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 нема забрану обављања 
деланости која је на снази у време подношења понуда (чл. 75. ст. 2. Закона). 



 
1.2. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то: 
 
1) да располаже неопходним финансијским и пословним  капацитетом и то: 
-  да  у периоду предходна година (2018.године) до дана објављивања  Позива за 
подношење понуде на Порталу јавих набавки, није био у блокади дуже од 5 дана  
 

- да  поседује важеће сертификате о усаглашености система менаџмента квалитетом са 
захтевима стандарда ИСО 9001/2008 или 9001/2015;  

 
1.3.  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 и услов из члана 75.став 1.тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач 
извршити преко подизвођача. 
      Напомена:  
       Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази  10% укупне 
вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана чл.75.ст.1. тач.5) 
Закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача, којем је 
поверио извршење тог дела набавке.  
           Додатне услове   из члана 76. ЗЈН  и из конкурсне документације понуђач мора 
самостално испуњавати 
 
1.4.  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.  
         Услов из чл.75.ст.1. тач.5) Закона , дужан је да испуни понуђач из групе понуђача 
којем је поверено извршење дела набавке за које неопходан испуњеност тог услова  

Додатне услове  група понуђача испуњава заједно. 
 

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 
            Испуњеност обавезних  и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне 
набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве 
понуђача (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3.),  (осим доказа из  
члана 75. став 1. тачке 5) Закона и чл.76.став.2), којом под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне 
набавке из чл. 75. и 76. Закона дефинисане овом конкурсном документацијом,  
           Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена 
печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено 
за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 
 
           Испуњеност обавезног услова из члана 75. став 1. тачке 5) и додатних услова 
из члана 76.став 2. Закона за учешће у поступку предметне набавке понуђач, доказује 
достављањем фотокопије доказа: 
   1. Важећа дозвола за рад за обављање послова осигурања за које подноси понуду 
издате  од НБС и Потврда НБС да је иста важећа да правно лице и даље обавља 
делатност осигурања 
   2. Важећи сертификат о усаглашености система менаџмента квалитетом са захтевима 
стандарда ИСО 9001/2008 или 9001/2015.  
    



 
          Уз захтеване обрасце и доказе понуђач је у обавези да уз понуду достави 
опште и посебне услове за сваку врсту осигурања која је предмет набавке, 
потписанe од стране овлашћеног лица и оверене, који ће бити саставни део Уговора 
(уколико општи и посебни услови понуђача одступају од услова из конкурсне 
документације, понуда ће бити одбијена као неприхватљива).  
          Ако понуђач не достави опште и посебне услове наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву. 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави 
Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је упоглављу IV одељак 3.), 
потписану од стране овлашћеног лица.     
 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена.  
   
            Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача 
чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију захтеваних доказа, а на 
увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.Ако 
понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не  достави 
копију захтеваних доказа ,а на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, 
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
           Наручилац доказе може за затражи и од осталих понуђача. 
           Наручилац није дужан да од понуђача затражи достављање свих или појединих 
доказа уколико за истог понуђача поседује одговарајуће доказе из других поступака јавних 
набавки тог наручиоца. 
          Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на 
интернет страницама надлежних органа. 
          Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за при 
вредне регистре и који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне 
регистре не морају да доставе доказе из члана 75.став 1.тачка 1) до 4) сходно члану 
78.ЗЈН. 
          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.  
           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 да је документује на прописани начин. 
 

***Измене и допуне конкусне документације  су  саставни део конкурсне 
документације *** 

                                                         
 
 
                              

         КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ -   редни број јавне набавке: ЈН ГУ 41-У /2019 


