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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД НОВИ САД 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ 

Руменачка број 110а, Нови Сад 

Број: VII-404-11/2019-16 

Шифра: ЈНМВ-У-6/2019-ГУП 

Дана: 30. септембра 2019. године 

Нови Сад 

 

 

 

 На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 

14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку услуга – обука за дефицитарна занимања, шифра: 

ЈНМВ-У-6/2019-ГУП је дана 30. септембра 2019. године, сачинила 
 

  

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ I 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – ОБУКА ЗА ДЕФИЦИТАРНА 

ЗАНИМАЊА 

- ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ- 

(Шифра: ЈНМВ-У-6/2019-ГУП) 

 

 
Тачка 1. 

У конкурсној документацији за јавну набавку услуга – ОБУКА ЗА ДЕФИЦИТАРНА 

ЗАНИМАЊА, шифра: ЈНМВ-У-6/2019-ГУП, тачкА „IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 

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

ТИХ УСЛОВА“, мења се и гласи: 

 
 

IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

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

ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

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

ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

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

услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона о јавним набавкама, и то: 

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

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; 

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; 

4) Да је при састављању понуде поштовао све 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. 
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Поред обавезних услова, понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора 

испунити и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чланом 76. Закона о 

јавним набавкама, и то:  

 

1) да испуњава услов финансијског капацитета; 

- да понуђач у последњих 12 месеци, до дана објављивања позива за подношење понуда, 

није био неликвидан; 

 

2) да испуњава услов пословног капацитета; 

- да је понуђач у претходнe три пословне године (2016, 2017 и 2018.) реализовао 

најмање 3 (три) исте или сродне услуге које су предмет јавне набавке најмање у 

вредности 1.800.000,00 динара без пореза на додату вредност по једној услузи, 

- да обезбеди практичан део обуке (на територији Града Новог Сада) за све полазнике 

обуке код послодаваца који имају, на дан достављања понуда, најмање 5 

анагажованих лица на радном месту програмера који ће бити ментори; 

- да понуђач има успостављен систем управљања квалитетом (стандард ISO 9001:2015); 

 

3) да испуњава услов техничког капацитета:  

- да понуђач располаже са две опремљене учионице површине минимум по 20m
2
 за 

извођење обуке на територији Града Новог Сада (без приградских насеља), и 

- да понуђач располаже са минимум 40 рачунара неопходних за извођење обуке; 

 

4) да испуњава услов кадровског капацитета. 

- да понуђач пре достављања понуде има најмање једно ангажовано лице/предавача са 

стеченим високим образовањем информатичке струке на студијама првог степена 

(основне академске студије) и радним искуством од најмање 2 године у предметним 

или сродним областима које су предмет јавне набавке. 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона о јавним 

набавкама, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о 

јавним набавкама, док додатне услове из члана 76. Закона о јавним набавкама подизвођач не мора да 

испуњава. 

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

обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а додатне услове 

испуњавају заједно. 
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама, испуњеност обавезних услова из 

члана 75. став 1. тач. 1 до 3. Закона о јавним набавкама наведених у конкурсној документацији, 

доказује се достављањем Изјаве дате под пуном материјалном и кривичном одговорношћу којом се 

потврђује испуњавање обавезних услова утврђених Законом о јавним набавкама и конкурсном 

документацијом (саставни део конкурсне документације је Образац наведене изјаве). 

 

Услов из члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама наведен у конкурсној документацији 

доказује се достављањем Изјаве о поштовању важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада и заштите животне средине, као и да понуђач нема забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.  

Саставни део конкурсне документације је Образац наведене изјаве. 

  

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама, испуњеност додатних услова из 

члана 76. Закона о јавним набавкама наведених у конкурсној документацији, доказује се 

достављањем тражених доказа, и то: 

 

1) да испуњава услов финансијског капацитета: 

Доказ за правна лица, предузетнике и физичка лица: 

- Потврда НБС о броју дана неликвидности издата након објављивања позива за подношење 

понуда, 

 

2) да испуњава услов пословног капацитета:  

Доказ за правна лица, предузетнике и физичка лица: 

- Референтна листа - листа закључених и реализованих уговора у траженом периоду, 

потписана и оверена од стране понуђача документована одговарајућим потврдама о 

референцама на обрасцу из конкурсне документације, уредно овереним и потписаним од 

стране реферетних наручилаца - купаца. Потврде морају бити оверене оригиналним печатом, 

тј. печат не може бити фотокопиран. Референтни наручиоци - купци не могу бити физичка 

лица. Референтни наручиоци – купци не могу бити лица која су са понуђачем, понуђачем из 

групе понуђача или подизвођачем повезана у смислу власничке структуре или управљања; 

- Изјава Послодавца који ће вршити праксу на меморандуму, као и копије одговарајућих М 

образаца пријаве  на обавезно социјално осигурање запослених или копије уговора о радном 

ангажовању (уговор о раду / уговор о обављању привремених и повремених послова / уговор о 

делу) програмера који ће обављати посао ментора; 

- Фотокопија сертификата ISO 9001:2015. 

 

3) да испуњава услов техничког капацитета 

Доказ за правна лица, предузетнике и физичка лица: 

- Образац изјаве о техничком капацитету (саставни део конкурсне документације је Образац 

наведене изјаве) са изводом из листе основних средстава / уговором о закупу или другим 

доказом којим се потврђује наведени услов. 

- Купопродајни уговор / фактура или други доказ којим се потврђује наведени услов. 

 

4) да испуњава услов кадровског капацитета 

Доказ за правна лица, предузетнике и физичка лица: 

- Изјава о кадровском капацитету (саставни део конкурсне документације је Образац наведене 

изјаве) са списком запослених или ангажованих лица/предавача којa раде за понуђача и која ће 

бити одговорна и непосредно ангажована на извршењу уговорних обавеза насталих по основу 

ове јавне набавке;  

- копије одговарајућих М образаца пријаве  на обавезно социјално осигурање запослених или 

копије уговора о радном ангажовању (уговор о раду / уговор о обављању привремених и 

повремених послова / уговор о делу); 

- фотокопија дипломе; 
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- потписана Изјава о радном искуству предавача у трајању од најмање пет година (саставни 

део конкурсне документације је Образац наведене изјаве). 

 

Обрасци изјава морају бити попуњени, потписани од стране овлашћеног лица и оверени 

печатом.  

Уколико Обрасце изјава потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за 

заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 

 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда 

на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или 

оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може 

бити краћи од пет 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. 

 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 

електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски 

документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном 

електронском облику. 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо 

доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену 

пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи 

којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. 

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога 

што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач 

има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити 

понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року. 

 

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. 

 

Тачка 2. 

У вези са овим изменама, Наручилац ће сачинити пречишћен текст конкурсне документације. 

 

 

 

                                                                                               КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  


