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ПРЕДМЕТ: Измена КД у вези поступка јавне набавке: Тонери. рибони, јпк-је! кертриџи, 
факс филмови за потребе РФЗО, редни број набавке: 404-1-101/15-28

Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12) Наручилац 
врши измену КД у поступку јавне набавке: Тонери, рибони, јпк-је{ кертриџи, факс филмови за потребе 
РФЗО, редни број набавке: 404-1-101/15-28.

1. Мења се тачка 2.8. (стр. 27а/89 КД) тако да уместо:
„Попуњен, печатом оверен и потписан образац Потврде Референце (образац бр.9), за 
сваку партију посебно," 
сада гласи:
„Попуњен, печатом оверен и потписан образац Потврде Референце (образац бр.9), за 
сваку партију посебно, и копија уговора, рачуна или другог документа којим се доказују 
наводи из потврде."

Мења се страна 27а/89КД страном 276/89КД која сада чини саставни део конкурсне 
документације.

Комисија за јавну набавку.
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2. Докази који се достављају уз понуду

2.1 Извод из регистра Агенције за привредне регистре или извод из регистра 
надлежног Привредног суда, уколико је понуђач правно лице, односно другог 
одговарајућег регистра, уколико је понуђач предузетник;

2.2 Извод из казнене евиденције, односно уверење суда на чијем подручју се 
налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва 
или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није 
осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре;

2.3 Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал 
Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за 
неко од кривичних дела организованог криминала;

2.4 Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе 
МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од 
кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према 
месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). 
Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ 
за сваког од њих;

2.5 Потврде Привредног и Прекршајног суда да понуђачу није изречена мера 
забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне 
регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном 
друштву изречена мера забране обављања делатности;

2.6 Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио 
доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне 
самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 
прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у 
поступку приватизације;

2.7 Попуњен, печатом оверен и потписан образац Изјаве понуђача о поштовању
обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и којом гарантује 
да је ималац права интелектуалне својине (образац бр. 7 у конкурсној 
документацији);

2.8 Попуњен, печатом оверен и потписан образац Потврде Референце (образац
бр.9), за сваку партију посебно, и копија уговора, рачуна или другог
документа којим се доказују наводи из потврде.

Страна 27ћ од 89


