
 

 

 

Сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

Републике Србије“, број 124/12), Институт за кукуруз „Земун Поље“, улица 

Слободана Бајића број 1, Београд,Земун, у поступку јавне набавке 

добaра –  Тонери за штампаче,  по партијама, редни број набавке: 3/15, 

врши следећу измену Конкурсне документације: 

 

 

 

 

 

1. Обзиром на питања која су стигла од заинтересованих лица, 

Наручилац врши измену Конкурсне документације тако што мења 

у поглављу IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ 

ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 

ТИХ УСЛОВА, део који се односи на додатни услов. 

 

 

 

 

 

 У складу са тим, у прилогу се налази нова страна 5/33 и 8/33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 
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процењене вредности предмета јавне набавке. Понуђена добра  морају у 

потпуности да одговарају техничким карактеристикама.  

 

У понуду је обавезно укључити преузимање истрошених тонерa. Понуде које 

не укључују преузимање тонерa, биће искључене из разматрања. 

Рециклирани тонери, морају бити уредно упаковани са јасним обележјима 

за који тип принтера су намењени и оспособљени за рад са свим 

функционалностима. 

 

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;  

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;  

3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на 

снази у време објављивања позива за подношење понуде;  

4) 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;  

5) 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 гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  
 

1.2 Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора 
испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, 
дефинисане чл. 76. Закона, и то:  
- потребно је да у погледу финансијског капацитета   у последњих шест 

месеци који предходе месецу у коме је објављен позив за подношење 
понуде није имао евидентирану блокаду рачуна, 

- Да располаже неопходним техничким капацитетом тј. да поседује 
најмање једно возило којим може извршити преузимање и испоруку 
предметних добара на адресу наручиоца. 

- Према Закону о управљању отпадом  (Сл.гласник РС“ бр.36/2009 и 
88/10 понуђачи су у обавези да доставе: 

Дозволу за транспорт, третман (рециклажу) и лагеровање ласер тонер 
касета, које издаје Министарство пољопривреде и заштите животне 
средине и локалне јединице  
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Доказ о располагању финансијским капацитетом Понуђач доказује 

достављањем Потврду о броју дана неликвидности Народне банке Србије – 

Одељење за принудну наплату; 

 

Доказ о располагању техничким капацитетом Понуђач доказује 

достављањем Изјаве (на меморандуму, потписана и оверена и заведена) 

којом потврђује да поседује најмање једно доставно возило и копију важеће 

саобраћајне дозволе. 

 

Понуђач као додатни услов доставља и дозволу за транспорт, третман 

(рециклажу) и лагеровање ласер тонер касета, коју издаје Министарство 

пољопривреде и заштите животне средине и локалне јединице самоуправе. 
  

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду 
неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели 
уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну 
набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или 
оверену копију свих или појединих доказа. 

  

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 
пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, 
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
 

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 

страницама надлежних органа. 

 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, 
понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под 
кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или 
управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те 
државе. 

 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да 
ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова 
издати од стране надлежних органа те државе. 

 

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 и да је документује на прописани начин. 
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