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ПРЕДМЕТ: ОДГОВОР НА ПОСТАВЉЕНО ПИТАЊЕ У ВЕЗИ ЈН У ОТВОРЕНОМ 
ПОСТУПКУ, РЕДНИ БРОЈ 05/2016: ИНВЕСТИЦИОНИ РАДОВИ У КОМАСАЦИЈИ - 
ПОЉСКИ ПУТЕВИ 

 
 

Дана 20.09.2016. године потенцијални понуђач је поставио следеће питање: 
 
Којим обрасцем изјаве се доказује испуњеност обавезних услова, обзиром да у 

конкурсној документацији не постоји такав образац? 
На страни 16/43 постоји образац изјаве али се не односи на обавезне услове већ на 

поштовање испуњења обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и о забрани обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде.  

 
ОДГОВОР:  
 

Испуњеност обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама (Службени 
гласник Републике Србије број 68/2015), се не доказује путем Изјаве, и због тога у 
Конкурсној документацији и не постоји такав образац. Испуњеност обавезних услова из 
члана 75. Закона о јавним набавкама врши се подношењем доказа како је наведено на 
страни 8/43, 9/43 и 10/43 Конкурсне документације. 

Члан  75. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник Републике Србије 
број 68/2015) наводи: „Наручилац је дужан да од понуђача или кандидата захтева да при 
састављању својих понуда изричито наведу да су поштовали обавезе које произлазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде“, те сте у том смислу у обавези да потпишете образац Изјаве дате 
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, која је саставни део и прилог 
Конкурсне документације на страни 16/43. 

Истовремено Вам указујемо да се на страни 21/43 Конкурсне документације 
наводи шта понуда мора да садржи, а то је: 

 Доказе из члана 75. ЗЈН предвиђене конкурсном документацијом 
 Доказе из члана 76. ЗЈН предвиђене конкурсном документацијом 
 Изјава понуђача о испуњавању услова из чл. 75. ст. 2. Закона у отвореном 

поступку јавне набавке. 
 попуњен образац понуде 
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 меницу за озбиљност понуде  
 списак односно спискови изведених радова 
 потврда односно потврде Наручиоца 
 попуњену спецификацију понуде 
 попуњен образац трошкова припреме понуде 
 попуњен образац изјаве о независној понуди 
 оверен и попуњен модел уговора. 
 
            

        
  Комисија за предметну ЈН  
 

 


