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На основу члана 63. Став 1. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС број 124/2012,             

14/2015 и 68/2015) 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ, MAШИНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ 

Ул. Александра Меведева 14 

18000 Ниш 

 

Доставља 

Измену и допуну конкурсне документације 

 

Комисија за јавну набавку обавештава сва заинтересована лица да је извршена измена и 

допуна конкурсне документације за јавну набавку услуга бр.5-3  

 

На страни 12 Конкурне документације, у делу IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 

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

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

мењају се додатни услови за учешће у поступку јавне набавке који су пре измене и 

допуне гласили: 

 
IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО 

КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 

 

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

обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

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

(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

- 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 (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

- 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 

(чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке понуђач доказује 

достављањем писане изјаве, на начин дефинисан конкурсном документацијом. 

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

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

 1) Неопходан финансијски капацитет - да понуђач у претходнe две године (2017. и 

2018. година) није био у блокади. 

 2) Неопходан технички капацитет - да понуђач поседује 10 регистрованих 

аутобуса од којих је најмање један аутобус типа double decker (или два аутобуса укупног 

капацитета 80+1)  и да наручиоцу може да стави на располагање најмање по једно возило 

из техничке спецификације, а према условима из конкурсне документације. 



3) Неопходан кадровски капацитет - да у моменту подношења понуде има у 

радном односу 10 радника од којих је најмање 4 професионалних возача са положеним 

испитом за све типове  возила за  који се даје понуда. 

УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОДИЗВОЂАЧ 

Подизвођач мора да испуни: све обавезне услове наведене за понуђача, док додатне 

услове за учешће у поступку јавне набавке не мора да испуњава. 

 

УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

У складу са чланом 81. став 2. Закона о јавним набавкама,  сваки од понуђача из групе 

понуђача мора испуни све обавезне услове, а додатне услове за финансијски, пословни, 

технички и кадровски капацитет испуњавају заједно 

 

ТАКО ДА ПОСЛЕ ИЗВРШЕНЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ГЛАСИ 

 

 
IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО 

КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 

 

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

обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. 

ст. 1. тач. 1) Закона); 

- 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 (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

- 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 (чл. 75. ст. 1. 

тач. 4) Закона); 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке понуђач доказује 

достављањем писане изјаве, на начин дефинисан конкурсном документацијом. 

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

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

1) Неопходан финансијски капацитет - да понуђач у претходнe две године (2017. и 2018. 

година) није био у блокади. 

2) Неопходан технички капацитет - да понуђач поседује најмање 4 регистрована 

аутобуса од којих је најмање један аутобус типа double decker (или два аутобуса 

укупног капацитета 80+1)  и да наручиоцу може да стави на располагање најмање по 

једно возило из техничке спецификације, а према условима из конкурсне документације.  

 3) Неопходан кадровски капацитет - да у моменту подношења понуде има у радном 

односу најмање 4 професионалних возача са положеним испитом за све типове  

возила за  који се даје понуда. 

 УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОДИЗВОЂАЧ  

 Подизвођач мора да испуни: све обавезне услове наведене за понуђача, док додатне 

услове за учешће у поступку јавне набавке не мора да испуњава. 

 

  УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ 

ПОНУЂАЧА  

 У складу са чланом 81. став 2. Закона о јавним набавкама,  сваки од понуђача из 

групе понуђача мора испуни све обавезне услове, а додатне услове за финансијски, 

пословни, технички и кадровски капацитет испуњавају заједно.  



           У складу са чланом 81. став 3. Закона о јавним набавкама, саставни део заједничке 

понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 

извршење јавне набавке, а који садржи : 

1) Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду 

и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и  

2) опис послова сваког понуђача из групе понуђача у извршењу уговора 

                                                                                         Комисија за јавну набавку 


