
 

 
 
 

ИЗМЕНА бр. 2 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЈН 02/2016. 
ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ за одржавање дистрибутивне водоводне мреже на годишњем нивоу 

 
 

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015), Наручилац ЈКП „Водовод“ Зајечар мења Конкурсну документацију:  ВОДОВОДНИ 
МАТЕРИЈАЛ за одржавање дистрибутивне водоводне мреже на годишњем нивоу - ЈН 02/2016, тако 
што: 
 

 
1. Након стране 10. конкурсне документације додаје се страна 10.1. и 10.2. са тачком 5.3. 

(Обрасци Изјава) које гласе: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЈКП „ВОДОВОД“ ЗАЈЕЧАР 

19 000 Зајечар, Србија 
Бул. др Зорана Ђинђића 5 
ПИБ: 101328084,  
Матични број: 07183372 

 
www.vodovodza.rs 

Служба јавних набавки 

Тел: 019/422 041 
019/423 041 

Факс: 019/422 859 
e-mail: vodovodza@ptt.rs 

http://www.vodovodza.rs/
mailto:vodovodza@ptt.rs


 

5.3.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА  

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈН  МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 
Назив понуђача  

Седиште понуђача:  

Улица и број:  

Телефон:  

Датум:  

Број понуде:  

 

И З Ј А В А 

  

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као 

заступник понуђача за јавну набавку добара – ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ за одржавање 

дистрибутивне водоводне мреже на годишњем нивоу – ЈН 02/2016, наручиоца ЈКП „Водовод“  

Зајечар, Бул. др Зорана Ђинђића 5, испуњавам све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове 

дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

     

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

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани 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) / 
4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији); 

5) / 

6) Понуђач је поштовао обавезе које произилазе 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. 

Понуђач испуњава и додатне услове: 
 

7)   Понуђач располаже довољним техничким капацитетом 
8)   Понуђач поседује Уверење/Атест/Сертификат о траженом добру 

 

Место и датум: 

 

____________________ 

М.П. 

Потпис овлашћеног лица 

 понуђача: 

____________________ 

 

Напомена:  

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица 

сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

     

Страна 10.1. 



 
ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ  ЈН  МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 
 

Назив понуђача  

Седиште понуђача:  

Улица и број:  

Телефон:  

Датум:  

Број понуде:  

 

 

И З Ј А В А 

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као 

заступник подизвођача у поступку јавне набавке мале вредности добара – ВОДОВОДНИ 

МАТЕРИЈАЛ за одрж. дистрибутивне водоводне мреже на годишњем нивоу – ЈН 02/2016, 

испуњавамо све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за 

предметну јавну набавку, и то: 

 

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

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани 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) / 

4) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији). 
 
 

 

Место и датум: 

 

____________________ 

М.П. 

Потпис овлашћеног лица 

 понуђача: 

____________________ 

 

Напомена:  

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 

лица подизвођача и оверена печатом.  

 

 
 
 
 

Страна 10.2. 



 
Ове измене чине саставни део конкурсне документације. 

 
Измене објавити на: 

 
- Порталу јавних набавки и 
- интернет страници наручиоца  

 

У Зајечару, 
Дана: 09.03.2016.           

 

 

Комисија за јавне набавке 

              Синиша Радовановић 

              

               


