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На основу члана 63. Став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

Републике Србије“  број 124/12) Комисија за јавну набавку образована 

Решењем Начелника општинске управе Голубац  број  404-16-2/2015 од 

22.04.2015. године објављује  

ИЗМЕНЕ И  ДОПУНЕ 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА бр. ЈН 5/2015 У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ : Набавка контејнера и канти за смеће, 

назив и ознака из Општег речника Набавки:  44613700, 39224330 –

контејнери за отпад и канте. 

МЕЊА СЕ конкурсна документација за јавну набавку добра бр. 5/2015, 

Набавка контејнера и канти за смеће, назив и ознака из Општег речника 

Набавки:  44613700, 39224330 –контејнери за отпад и канте, и то: 

1.1.1.  У конкурсној документацији на страни 4/26, код квалитета 

контејнера    уместо '' Квалитет понуђених добара не може бити испод 

квалитета који је предвиђен за ову врсту добара.Контејнери за отпад 

требају бити урађени у складу са стандардима SRPS EN 840-

3:2008;SRPS EN840-5:2008; SRPS EN 840-6:2010 или одговарајући,веза 

са међународним стандардима EN840-3:2004;  EN 840-5:2004; EN 840-

6:2004 +A1:2008,CEN/TC 183.Топло цинковање у складу са стандардом 

EN ISO 1461 или одговарајућим.Понуђач је у обавези да приликом 

достављања понуде достави и копију уверења издатог од акредитоване 

установе да су контејнери израђени у складу са напред наведеним 

стандардима.Понуђач је у обавези да достави копију стандарда SRPS 

ISO 9001:2008 или одговарајући,веза самеђународним стандардом ISO 

9001:2008 ISO/TC 176/SC 2- системи менаџмента квалитетом.'', треба да 

стоји ''Квалитет понуђених добара не може бити испод квалитета који 

је предвиђен за ову врсту добара.Контејнери за отпад требају бити 

урађени у складу са стандардима SRPS EN 840-3:2008;SRPS EN840-

5:2008; SRPS EN 840-6:2010 или одговарајући,веза са међународним 

стандардима EN840-3:2004;  EN 840-5:2004; EN 840-6:2004 

+A1:2008,CEN/TC 183.Топло цинковање у складу са стандардом EN 

ISO 1461 .Понуђач треба да поседује и  стандард SRPS ISO 9001:2008 

или одговарајући,веза са међународним стандардом ISO 9001:2008 

ISO/TC 176/SC 2- системи менаџмента квалитетом.. ''  

 

1.1.2. У конкурсној документацији на страни 5/26 у табели техничке 
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документације канти за смеће, брише се реченица ''доказ да је канта 

израђена према европским нормама ЕН 840''. 

 
1.1.3. У конкурсној документацији на страни 6/26, код додатних услова 

уместо ''1)Понуђач у погледу техничког капацитета треба да поседује 

уверење издато  од акредитоване установе да су контејнери израђени у 

складу са стандардима SRPS EN 840-3:2008; SRPS EN 840-5:2008; SRPS 

EN 840-6:2010 или одговарајући,веза самеђународним стандардима EN 

840-3:2004; EN 840-5:2004; EN 840-6:2004+A1:2008,CEN/TC 183,  и 

уверење да је топло цинковање урађено у складу састандардом EN ISO 

1461. Понуђач треба да поседује и уверење да су канте израђене према 

европским нормама ЕН 840.   2) Понуђач треба да достави копију 

важећег сертификата SRPS ISO 9001:2008 или одговарајући,веза са 

међународним стандардом ISO 9001:2008 ISO/TC 176/SC 2- системи 

менаџмента квалитетом.'', треба да стоји ''       1)Понуђач у погледу 

техничког капацитета треба да поседује доказ да су контејнери 

израђени у складу са стандардима SRPS EN 840-3:2008; SRPS EN 840-

5:2008; SRPS EN 840-6:2010 или одговарајући,веза са међународним 

стандардима EN 840-3:2004; EN 840-5:2004; EN 840-

6:2004+A1:2008,CEN/TC 183,  и доказ да је топло цинковање урађено у 

складу са стандардом EN ISO 1461. Понуђач треба да поседује и доказ 

да су канте израђене према европским нормама ЕН 840.  2) Понуђач 

треба да поседује доказ о  сертификату SRPS ISO 9001:2008 или 

одговарајући,веза са међународним стандардом ISO 9001:2008 ISO/TC 

176/SC 2- системи менаџмента квалитетом.'' 

1.1.4. У конкурсној документацији на страни 7/26 у тачки 4.2 упуства 

како се доказује испуњеност услова, уместо ''Испуњеност обавезних 

услова'' треба да стоји ''Испуњеност обавезних и додатних услова''. На 

истој страни брише се реченица  '' У погледу додатних услова из тачке 

4.1.2. понуђач је дужан да достави копије тражених уверења, односно 

копије тражених сертификата.''. 

1.1.5. У конкурсној документацији на страни 8/26, мења се целокупни 

Образац изјаве о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона, тако да исти 

сада гласи:   
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ИЗЈАВА  ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ 75. И 76. ЗАКОНА  У  ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ 

ВРЕДНОСТИ 

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", број 124/2012), 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као овлашћено лице понуђача дајем следећу: 

И  З  Ј  А  В  У  

Понуђач ___________________________________________  из ______________________, 

Адреса: ______________________________________, матични број:_______________  

 у поступку јавне набавке: Набавка контејнера и канти за смеће, назив и ознака из Општег речника 

Набавки:  44613700, 39224330 –контејнери за отпад и канте, број : 5/2014  испуњава све  услове из 

члана 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане  конкурсном документацијом за предметну јавну 

набавку и то : 

1)   Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

2)   Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани 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)   Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 

објављивања односно слања позива за подношење понуда; 

4)    Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије; 

5)    Понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на  раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац  права 

интелектуалне својине. 

6)  Понуђач у погледу техничког капацитета  поседује доказ да су контејнери израђени у складу са 

стандардима SRPS EN 840-3:2008; SRPS EN 840-5:2008; SRPS EN 840-6:2010 или одговарајући,веза 

самеђународним стандардима EN 840-3:2004; EN 840-5:2004; EN 840-6:2004+A1:2008,CEN/TC 183,  и 

доказ да је топло цинковање урађено у складу састандардом EN ISO 1461. Понуђач  поседује и доказ 

да су канте израђене према европским нормама ЕН 840. Понуђач поседује доказ о сертификату  SRPS 

ISO 9001:2008 или одговарајући,веза са међународним стандардом ISO 9001:2008 ISO/TC 176/SC 2- 

системи менаџмента квалитетом.'' 

 

Датум:__________________________           

Потпис овлашћеног лица:____________________________________  М.П.  

                                                                                                      

Напомена: 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица 

сваког понуђача и оверена печатом . 

 

ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ  О ИСПУЊАВАЊУ  УСЛОВА ИЗ  ЧЛАНА  

75. и 76. ЗАКОНА   
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  2.  Све остале одредбе конкурсне документације остају непромењене. 

 

Број: 404-16-8/2015 

Голубац, 24.04.2015. године 

 

                                                                        Комисија за јавну набавку 5/2015 

                                                                                           

 

 


