
 
U N I V E R Z I T E T  U  B E O G R A D U  

F A K U L T E T  O R G A N I Z A C I O N I H  N A U K A  
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PIB: 100383934, Matični broj: 07004044, Tekući račun: 840-1344666-69 
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У складу са чланом 63. став 1. и чланом 54. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник 
Републике Србије" бр. 124/2012) Комисија за јавну набавку обавештава сва заинтересована  
лица да је извршена измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку радова – 
Радови на уградњи климатизације  на Факултету организационих наука, број 07-04 бр 2-
2015. 

 
ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
Мења се конкурсна документација број 07-04 бр 2-2015 и то: 

 
1. Сви заинтеросавин понуђачи могу  да Наручиоцу предају попуњену потврду о 

преузимању докуметнације која је дата у прилогу.   
 

2. Понуђач је приликом сачињавања конкурсне документације пропустио да унесе 
образац - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА, те 
прилаже наведени образац који су понуђаћи дужни да попуне.  
 

3. Обзиром да је  приликом састављања конкурсне документације учињена штампарска 
грешка, у прилогу се даје измењени образац број 9 –Потврда наручилаца 
(инвеститора) о реализацији закључених уговора, који чини саставни део конкурсне 
документације. 

 
4. У поглављу  3. Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75 и 76. Закона о 

јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност обавезних и додатних услова 
за учешће у поступку јавне набавке, под  тачком 3.1 – Обавезни и додатни услови за 
учешће у поступку додаје се подтачка 5. и гласи: 

 
Лица која су уписана у Регистар понуђача нису дужна да приликом подношења понуде 
доказују испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, прописане 
чланом 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама. Наручилац ће на интернет 
страници Агенције за привредне регистре да провери да ли је лице које поднесе 
понуду уписано у регистар понуђача. Понуђач ће у својој понуди јасно навести да се 
налазе у регистру понуђача. 
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. 

У осталом делу конкурсна документација остаје не промењена.         

Напомена:  
Ове измене и допуне чине саставни део конкурсне документације. 
Сва заинтересована лица су у обавези да припреме и поднесу понуду у  

складу са извршеном изменама и допунама конкурсне документације јер ће у  
супротном иста бити одбијена као неприхватљива. 
 

                                                                                   Комисија за јавне набавке 

                                                                                    образована решењем број: 
                                                                                   07-04 бр 2-2015/2 од 10.02.2015 
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1.  

НАЗИВ ПОНУЂАЧА ________________________________________________________ 
БРОЈ /интерни/ _____________________________________________________________ 
ДАТУМ __________________ 2015. год. 
  

П О Т В Р Д А О ПРЕУЗИМАЊУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ 
НАБАВКУ БРОЈ:  ЈН ВВ 07-04 бр 2 -2015 

 
Предмет: Радови на уградњи климатизације на Факултету организационих наука 
 
Потврђујем да сам у име понуђача:  
______________________________________________________________________ 
(назив понуђача) 
___________________________________________________________________________
(седиште и адреса понуђача) 
_____________________________________________________________________  
(особа за контакт) 
_____________________________________________________________________ 
(телефон, телефакс, е-маил) 
_____________________________________________________________________ 
(матични број понуђача) 
_____________________________________________________________________ 
(ПИБ)  
Преузео/ла конкурсну документацију за јавну набавку: 
 

1) Портал јавних набавки: portal.ujn.gov.rs; 

2) Интернет страница наручиоца: www.fon.bg.ac.rs; 

3) Непосредним преузимањем на адреси: Факултет организационих наука, Јове 
Илића 154, Београд, Служба набавке, канцеларија 403/а, сваког радног дана од 
9.00 часова до 15.00 часова.  

(заокружити начин преузимања конкурсне документације). 
 
Напомена:  
Заинтересована лица која преузму конкурсну документацију са интернет странице 
Наручиоца, Портала јавних набавки као и непосредним преузимањем на адреси 
Факултета, пожељно је да писаним путем, слањем потврде о преузимању конкурсне 
документације скенирану на е-маил: jerkovics@ fon.bg.ac.rs или на факс број: 011/ 3950-
847 обавесте наручиоца о својој заинтересованости за учествовање у поступку јавне 
набавке.  
На тај начин ће заинтересована лица ући у евиденцију наручиоца као потенцијални 
понуђачи, а наручилац ће истима, током трајања рока за преузимање конкурсне 
документације и достављање понуда, достављати у писаној форми све учињене измене 
и допуне конкурсне документације као и појашњења конкурсне документације.  
 
Датум: М.П. Потпис понуђача 
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2. 

 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 

75. СТАВ 2. ЗАКОНА 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник 
понуђача дајем следећу 

 
 

 
 

ИЗЈАВУ 

Понуђач: ___________________________________________, из____________________, 
      у поступку јавне набавке  радова – Радови на уградњи климатизације на Факултету 

организационих наука,  број 07-04 бр 2-2015, поштовао је обавезе које произлазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине и гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине. 

 
 
 
 

У _____________________                                                 Потпис овлашћеног лица 

Дана: ________________  М.П. ______________________ 

 

Напомена: 
 
Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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3. 
 
Образац бр. 9  
______________________________________________     
   Назив и адреса Инвеститора: 
                                                                                           ________________________________ 
                                                                                                             Пун назив Понуђача  
  
                                                                                           ________________________________ 
                                                                                                            седиште Понуђача  
У складу са чл.77. („Службени гласник РС” бр. 124/12) издаје се 
  

П О Т В Р Д А  НАРУЧИЛАЦА (ИНВЕСТИТОРА) 
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА 

 
Овим потврђујемо да је ___________________________________________________(Назив и 
седиште понуђача),  реализовао  уговоре  закључене са_______________________________ 
______________________(Назив и седиште инвеститора) у претходне   3 годинe (2012, 2013, 
2014. година) за који су предмет јавне набавке.  
Ред. бр. Предмет уговора Број и датум 

уговора 
Број и датум 

окончане 
ситуације 

Износ 
извршених 

радова 
1.      

2.      
3.      

4.      
5.      

6.      

7.      
 
Контакт особа  инвеститора________________________________телефон _________________ 
Потврда се издаје на захтев Понуђача: _______________________________________________ 
ради учествовања  у поступку јавне набавке. 
*УЗ ПОТВРДУ ОБАВЕЗНО ПРИЛОЖИТИ КОПИЈЕ УГОВОРА СА ОКОНЧАНОМ 
СИТУАЦИЈОМ ПО ТОМ УГОВОРУ (САМО КОРИЦЕ СИТУАЦИЈЕ - ПРВУ И ПОСЛЕДЊУ 
СТРАНУ ) ЗА СВЕ ОБЈЕКТЕ И ЗА СВАКОГ НАРУЧИОЦА ПОСЕБНО.* 
У случају више референтних наручилаца потврду ископирати у довољном броју 
примерака. 
 
 
 
                                                                                                      Овлашћено лице инвеститора 
                                                                                                      ___________________________ 
                                                                                                ( Пуно име и презиме и функција) 
 
                                              М.П. ( Инвеститора)                ______________________________ 
                                                                                                Потпис овлашћеног лица инвеститора                                                                                                                            
 
 


