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Ж а б а р и  

 

На основу члана 63.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015), Комисија за спровођење поступка јавне набавке врши следећу: 

 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН 6/2020 

„Превоз ученика основних и средњих школа са територије општине Жабари“ 

 

На страни 8 Конкурсне документације:  

где стоји:  

Доказ 
(ПРИЛОГ бр. 5) 

Потписан о оверен Образац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XIII). Изјава мора да 

буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.  
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
Понуђач је дужан да поред Изјаве понуђача о поштовању важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању  и условима рада, заштити животне средине ( Изјава бр. XII  на страни 

45) достави и доказа да нема забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде. 
Услов из чл. 75. ст. 2. Закона у делу који се односи на непостојање забране делатности –  
Доказ:  
Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране 

обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није 

регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања 

делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда;  
Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања 

делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није 

регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања 

делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда. 
Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања 

одређених послова. 
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда 

 

Мења се и гласи: 

Доказ 
(ПРИЛОГ бр. 5) 

Потписан о оверен Образац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XIII). Изјава мора да 

буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.  
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
 

Остали услови конкурсне документације остају непромењени. 

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

 


