
 

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

Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15), Институт за кукуруз „Земун 

Поље“, улица Слободана Бајића број 1, Београд,Земун, у поступку јавне 

набавке добара – Лабораторијска опрема, по партијама, редни број 

набавке: 6/16, врши следећу измену Конкурсне документације: 

 

 

 

 

 

1. На основу питања заинтересованог лица Наручилац врши измену 

Конкурсне документације, тако што мења у поглављу IV Конкурсне 

документације - УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

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

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА и у поглављу XV - Списак испоручених 

добара – референтна листа, део који се односи на додатни услов 

из члана 76. ЗЈН у погледу пословног капацитета за партију 2 - Млин 

за фино млевење узорака уз помоћ куглица. 

 

 

 

У складу са тим, у прилогу се налазе нове измењене стране 7/34 и 

34/34. 
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и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде.  

 
 ДОКАЗ - Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XII). 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена 
печатом.  

Испуњеност обавезних услова  за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са 

чланом 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Образца изјаве понуђача о 

испуњавању услова из члана 75.ЗЈН, став 1. тачка 1) до 4) Закона, којом под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у 

поступку јавне набавке.  

 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 76. ЗАКОНА  

 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за 
учешће у поступку јавне набавке, дефинисан чл. 76. Закона, и то: 

 

За партију 1,2 и 3 

 потребно је да у погледу финансијског капацитета није пословао са губитком у 2015-ој 

години и да у последњих шест месеци који предходе месецу у коме је објављен позив 

за подношење понуде није имао евидентирану блокаду рачуна. 

o ДОКАЗ - Изјава  понуђача (на меморандуму, потписана и оверена и заведена), којом 

под пуном материјалном, кривичном и моралном одговорношћу гарантује да 

понуђач није пословао са губитком у 2015-ој години и да у последњих шест месеци 

који предходе месецу у коме је објављен позив за подношење понуде није имао 

евидентирану блокаду рачуна. 

За партију  2 

 потребно је да располаже потребним пословним капацитетом, ,односно да  је у периоду 
не дужем од пет година до дана објављивања позива за подношење понуда, закључио 
минимум  два Уговора/испоставио минимум две фактуре за добра која су предмет за 

који се подноси понуда у вредности од најмање: 
- 2.490.000,00 динара без пдв-а. 

o ДОКАЗ доставља: 

 Референтну листу са следећим подацима: 

- Број уговора/фактуре,  

- Датум закључења уговора/издавања фактуре,  

- Уговорена вредност/вредност фактуре. 

 Потврде правних субјеката или копије уговора/ фактуре наведених у референтној 

листи.  
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. 

 
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. 

 
Уколико понуду подноси група понуђача додатне услове за учешће у   поступку јавне набавке 
дефинисане чл. 76. Закона, сви понуђачи из групе понуђача испуњавају заједно. 
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XV  ОБРАЗАЦ  

Добра –  Лабораторијска опрема, по партијама, 

 ЈН бр. 6/16 

 

 

СПИСАК ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА – РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА 

 

Услов je да је понуђач у периоду не дужем од пет година до дана објављивања позива за 
подношење понуда, за партију 2, закључио минимум два уговора за испоруку добара која су 
предмет набавке у вредности од најмање 2.490.000,00 динара без ПДВ-а. 
 
 
 
 

Редни 

број 

Број и датум закључења 

уговора 

Вредност уговора 

 

1.   

2.   

3.   

 

 

 

Датум и место:       Потпис овлашћеног лица 

                                                                     М.П.                                 

____________________                                                                         ________________________ 

 

 

 

*У случају заједничке понуде, група понуђача може да се определи да образац потписују и 

печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 

једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце, а што је 

потребно дефинисати споразумом понуђача који се доставља као саставни део заједничке 

понуде. 

** Образац копирати у случају већег обима података. 
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