
 

 

 

 

 

 

 

Република Србија 

Универзитет у Београду 

Економски факултет 

Број: 422 /1 

Датум: 08.02.2017. године 

Б е о г р а д 

 

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015), наручилац врши  

 

ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА 

АГЕНЦИЈЕ ЗА ОДНОСЕ С ЈАВНОШЋУ, РЕДНИ БРОЈ ЈН 02/2017, У 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

  

 

1) У поглављу IV (Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. закона и 

упутство како се доказује испуњеност услова), тачка 1. Услови за учешће у поступку 

јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, одељак 1.2. (Посебни услови за учешће у поступку 

јавне набавке), на страни 6 од 31 у оквиру неопходног пословног капацитета, допуњује 

се текст услова под в) и гласи: 

„в) Да је понуђач у претходној години (2016. години), извршио услугу организације 

догађаја за или на некој високошколској установи Универзитета у Београду;“ 

 

2. У поглављу IV (Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. закона и 

упутство како се доказује испуњеност услова), тачка 2. Упутство како се доказује 

испуњеност услова, на страни 9 од 31, у оквиру неопходног пословног капацитета,  

допуњује  се текст услова под в) и гласи:  

„в) Да је понуђач у претходној години (2016. години), извршио услугу организације 

догађаја за или на некој високошколској установи Универзитета у Београду;“ 

 

 

3. У поглављу III (Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. закона и 

упутство како се доказује испуњеност услова), одељак 1.2. (Посебни услови за учешће 

у поступку јавне набавке), на страни 67 од 176, врши се исправка техничке грешке у 

нумерацији посебних услова за учешће у поступку јавне набавке, на тај начин што се 

број 1) замењује бројем 2), а број 2) замењује бројем 3).. 

  

У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена. 

У прилогу измењене стране:  „Стране 6 и 9“. 

  

Потребно је извршити замену приложених страна у конкурснoј документацији. 

 

Комисија за јавну набавку 

                    Број ЈН 02/2017  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. и 76. 

ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 
1) УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. и 76. 

ЗАКОНА 

 

1.1. Обавезни услови за понуђача прописани чланом 75 ЗЈН 

 

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: 

1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

2. 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); 

3. 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); 

4. 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 нема 

забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

(чл. 75. ст. 2. Закона).  

 

1.2. Додатни услови за понуђача прописани чланом 76. став 2. ЗЈН 

 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора 

испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  

дефинисане чл. 76. став 2. Закона, и то:  

 

      1)   Финансијски капацитет 

Да понуђач није био неликвидан ниједан дан у периоду од 12 месеци пре 

објављивања позива на Порталу јавних набавки; 

 

2) Пословни  капацитет  

а)  Да је понуђач у три обрачунске године (2013, 2014 и 2015. години) 

остварио укупан пословни приход у минималном износу од 

5.000.000,00 динара, без ПДВ-а; 

б) Да је понуђач у предходној години (2016. години), пружио услуге које 

су предмет јавне набавке  у укупном износу од минимум 1.800.000,00 

динара, без ПДВ-а. 

в) Да је понуђач у претходној години (2016. години), извршио услугу 

организације догађаја за или на некој високошколској установи 

Универзитета у Београду; 

 

3) Кадровски капацитет: 

            Да понуђач у моменту подношења понуде има у радном односу на 

одређено или неодређено време минимум десет лица који раде на 

пословима који су у непосредној вези са јавном набавком, од којих 

минимум два лица са завршеним Економским факултетом или другим 

факултетом сродне струке; 
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Потврде морају бити на оригиналном обрасцу који се налази у конкурсној 

документацији и њен је саставни део, осим уколико наручилац потврде ове врсте 

издаје искључиво на свом обрасцу (при том садржина тог обрасца мора 

одговарати садржини оригиналног обрасца из конкурсне документације). 
 

в) Да је понуђач у претходној години (2016. години), извршио услугу 

организације догађаја за или на некој високошколској установи 

Универзитета у Београду;   

Доказ: Понуђач доставља Потврде наручилаца о извршеним услугама. 

Потврде морају бити на оригиналном обрасцу који се налази у конкурсној 

документацији и њен је саставни део, осим уколико наручилац потврде 

ове врсте издаје искључиво на свом обрасцу (при том садржина тог 

обрасца мора одговарати садржини оригиналног обрасца из конкурсне 

документације). 
 

3) Кадровски капацитет: 

            Да понуђач у моменту подношења понуде има у радном односу на 

одређено или неодређено време минимум десет лица који раде на 

пословима који су у непосредној вези са јавном набавком, од којих 

минимум два лица са завршеним Економским факултетом или другим 

факултетом сродне струке; 

Доказ: Понуђач доставља фотокопију М обрасца за тражени кадровски 

капацитет. 

 

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 5 дана, 

не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће 

његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на 

интернет страницама надлежних органа. 

 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ 

одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет 

страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова 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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