
 

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 – Услуге дезинфекције, дезинсекције, дератизације и 

фумигације, редни број набавке: М-37/20, 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 стране заинтересованог лица, с тим у вези у прилогу се 

налази нова страна 5/29. 
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.  ЗАКОНА И УПУТСТВО 

КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. став 1 тачка 1) до 
4) Закона, и то:  

 Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

 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; 

 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; 

 Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 

јавне набавке, а као доказ доставља: 

 Копије решења о испуњености услова за обављање послова  дезинфекције, 

дезинсекције, дератизације и фумигације издате од стране: 

- Министарства здравља РС и   
- Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС – Управе за заштиту 

биља; 

 Копију решења о стављању у промет у јавној хигијени за регистроване препарате којима 

се врше третмани издато од стране Министарства пољопривреде и заштите животне 

средине. 

 

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, којом под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке. 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезни 

услов за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. став 2.  Закона, и то: 

 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 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. 

 
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава додатне 
условеза учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона, и то: 

 потребно је у погледу финансијског капацитета   да није пословао са губитком у  2019-

ој години и да у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је објављен 

позив за подношење понуде није имао евидентирану блокаду рачуна.  

 ДОКАЗ - Изјаву (на меморандуму, потписану, оверену и заведену) којом потврђује да 

није пословао са губитком у 2019-ој години и да у последњих шест месеци који предходе 

месецу у коме је објављен позив за подношење понуде није имао евидентирану 

блокаду рачуна. 

 потребно је да располаже потребним пословним капацитетом: 

o да је у периоду  од три године  (2017.,2018. и 2019.), закључио минимум два оквирнa 

споразума или уговора за вршење услуга које су предмет набавке, односно да је  
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