
 РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ СРБИЈЕ 

 Број: 2898/ 9-51-06/2017 

 Датум: 01.09.2017. године 

 

Предмет: Измене и допуне конкурсне документације ЈН 3/2017, Редизајн сајта Института за 

стандардизацију Србије, Стевана Бракуса бр. 2, Београд, у складу са чланом 63. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник“ РС, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)  

 

У складу са чл.63. Закона о јавним набавкама врше се измене и допуне конкурсне документације на 

следећи начин:  

1. На страни број 9 од 31 конкурсне документације, у одељку који се односи на Додатне услове, 

мења се тачка 1) и сада гласи: 

 

1) " Пословни и финансијски капацитет - да је понуђач у претходне три обрачунске године ( 2014, 

2015 и 2016. година), остварио укупне приходе од најмање 5.000.000,00 динара на истим или 

сличним пословима; Доказ: Достављање попуњене референтне листе и потврда Наручилаца о 

реализованим уговорима на пословима који су предмет ове  јавне набавке;" 

2. На страни број 25 од 31 конкурсне документације, поглавље VIII , тачка 2. Начин и подношење 

понуда, мења се датум и време пријема понуда, и додаје се датум и време отварања понуда, и сада 

гласи: 

" Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 13.09.2017. године 

до 10 часова. Отварање понуда ће се спровести истог дана са почетком у 10:15 часова. " 

У прилогу се налазе измењене стране конкурсне документације број 9 и 25 од 31.  

 

 

 

КОМИСИЈA ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе 

и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних 

јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.  

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

 

4. Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на 

снази у време. подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

 

ДОДАТНИ УСЛОВИ (ЧЛАН 76. ЗЈН) 

 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за 

учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:  

 

1) Пословни и финансијски капацитет - да је понуђач у претходне три обрачунске године 

(2014, 2015 и 2016. година), остварио укупне приходе од најмање 5.000.000,00 динара на истим или 

сличним пословима; Доказ: Достављање попуњене референтне листе и потврда Наручилаца о 

реализованим уговорима на пословима који су предмет ове  јавне набавке;  

2) Технички и кадровски капацитет - понуђач мора да располаже довољним кадровским 

капацитетом – да има у радном односу односу (одређено и/или неодређено време) или по другом 

правно дозвољеном основу Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 

75/14), , ангажована најмање 3 радника, са најмање три године радног искуства на пословима 

програмирања апликацијског софтвера за уређивање интернет страница, што доказује копијама 

уговора о раду/ангажовању и изјавом датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу (у 

слободној форми) да понуђач има у радном односу запослене који испуњавају захтеве наведене под 

тачком одговарајући технички и кадровски капацитет.  

 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у 

табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4, у складу са чл. 77. ст. 4. 

ЗЈН, понуђач доказује достављањем тражених доказа или попуњавањем ИЗЈАВЕ 

(Образац у поглављу VI ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и 

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

из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном 

документацијом.  

    

 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, 

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том 

случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац  у 

поглављу VI ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица 

подизвођача и оверену печатом.  

 

 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни 

обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. 

У том случају ИЗЈАВА (Образац. у поглављу VI ове конкурсне документације), мора бити 

потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

 Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем 

је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 
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VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА 
 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену 

на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 

понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу: Институт за стандардизацију Србије, Стевана Бракуса бр. 2, 11030 

Београд, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку бр 3/2017- НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра 

благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 13.09.2017. године до 10 часова. 

Отварање понуда ће се спровести истог дана са почетком у 10:15 часова.  

    

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, 

обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико 

је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У 

потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 

примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. 

Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену 

понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.  

Понуда мора да садржи оверен и потписан:  

 Образац понуде (Образац 1);  

 Образац трошкова припреме понуде (Образац 2); 

 Образац изјаве о независној понуди (Образац 3); 

 Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. 

и 76. ЗЈН (Образац 4); 

 Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 

75. (Образац 5), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем; 

 Образац меничног овлашћења (Образац 6); 

 Референтна листа (Образац 7); 

 Образац потврде (Образац 8); 

 Модел уговора; 

   

3. ПАРТИЈЕ 

 

Набавка није обликована по партијама.  

 

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин 

који је одређен за подношење понуде. 


