
 

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 услуге - Услуга поправке и одржавања грејних инсталација, 

редни број набавке: М-16/20, врши следећу измену Конкурсне документације: 

 

 

 

 

 

 

1. Наручилац врши измену Конкурсне документације 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, због питања које 

је пристигло од заинтересованог лица и у складу са тим у прилогу се налази 

нова страна 7/31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 
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 извршење услуге која је предмет за који се подноси понуда у вредности од 

најмање укупно: 

o 1.000.000,00 динара без пдв-а, 

 ДОКАЗ: 

 Референтну листу са следећим подацима: 

- Назив фирме наручиоца,  

- Број уговора/фактуре,  

- Датум закључења уговора/издавања фактуре,  

- Уговорена вредност/вредност фактуре. 

 Потврде правних субјеката или копије уговора (или фактуре) наведених у 

референтној листи. 
  
 потребно је да у погледу техничког капацитета да располаже са  минимум 1 

доставним возилом. 

 ДОКАЗ –Изјава  понуђача (на меморандуму, потписана и оверена и заведена) 

којом потврђује да поседује минимум једно доставно возило. 

 

 потребно је да у погледу кадровског капацитета: 

- да понуђач има најмање по једног запосленог или радно ангажованог: 

 са важећом лиценцом ИКС број  430 

 са важећим уверењем о стручној оспособљеностиза вариоца (атест 

заваривача, SRPS EN ISO 9606-1) 

 бравара, 

  електричара. 

а као доказ доставља: 

 ДОКАЗ – Изјаву (на меморандуму, потписана, оверена и заведена) у којој 

наводи квалификациону структуру по врсти и степену стручне спреме, као и 

фотокопије тражених важећих лиценци и уверења. 

  
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. 

  
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, 
чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави 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 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. Лице уписано у Регистар понуђача може уместо 

достављеног доказа за услове из чл. 75. ст. 1. Закона навести у понуди интернет 

страницу на којој су тражени подаци 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 и да је документује на прописани начин. 
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