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 На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
бр.124/12) 
 Комисија за јавну набавку образована Решењем директора Информативног 
центра за пословну стандардизацију и сертификацију број I – JН – 01/2014  од 
14.02.2014.године 

припремила је 
 
 

ИЗМЕНЕ 
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ САВЕТОДАВНИХ УСЛУГА ИЗ ДЕЛОКРУГА РАДА НАРУЧИОЦА 
ЗА ПОТРЕБЕ КОРИСНИКА 

 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

ЈН МВ 1/2014 
 

У делу 6) Конкурсне документације  у тачки 3)2) квалитет, количина и опис 
добара, радова или услуга (страна 6/48) речи:» уз ангажовање најмање 5 (пет) 
предавача – компетентних сарадника.“ замењују се речима: „уз ангажовање најмање 1 
(једног) предавача – компетентног сарадника.“ 

У делу 5) Конкурсне документације , у тачкама 5.1.-5.1.2.(страна 8/48), 5.2.-
5.2.2. (страна 9/48) и 5.3.-5.3.2. (страна 11/48) под редним бројем 4. кадровски 
капацитети, речи: “1)да има миниму 5 (пет) компетентни сарадника, запослених 
односно ангажованих лица за пружање саветодавних услуга који имају искуства» 
замењују се речима: «1)да има миниму 1 (једног) компетентног сарадника, запослено  
односно ангажовано лицо за пружање саветодавних услуга који имају искуства».  

У делу 5) Конкурсне документације у тачки 5.4. Образац изјаве о испуњености 
услова из члана 75. и 76. ЗЈН“ мењају се и гласе: 
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НОВИ ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН  
ЗА ПОНУЂАЧА 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  

Пословно име: 
 

 

Скраћено пословно име:  

Правна форма:  

Општина: Место: Улица и број: Седиште: 

   
 

  
На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», 

бр.124/2012) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу понуђач 
_________________________________________из  _______________________, ул. 
____________________________ бр.______  

даје 
 

И З Ј А В У 
 

 да испуњава обавезне  услове утврђене Конкурсном документацијом за јавну набавку  
саветодавних услуга из делокруга рада Наручиоца за потребе корисника , у поступку  јавне 
набавке мале вредности, број: I – ЈН – 01/2014 (Ред.бр. ЈН МВ 1/2014), и то: 

1)да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
2)да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних 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)да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 
објављивања односно слања позива за подношење понуда; 

4)да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; 

као и додатне услове, и то:  
1) да је у периоду од 6 месеци пре објављивања Позива био ликвидан,тј. да није имао 

ниједан дан неликвидности (период од 18.08.2013. до 18.02.2014.године)  
2) да има искуства у пружању саветодавних услуга  у периоду од пет година – од 2009 

до 2013, најмање 5 стручних референци 
3) 
-да има миниму 1 (једног) компетентног сарадника, запосленог односно ангажованог 

лица за пружање саветодавних услуга који има  искуства из области развоја људских ресурса и 
управљања системима менџмента, са завршеним машинским факултетом, завршене 
постдипломске студије – магистарске и докторске и приложеним ЦВ, лиценцама, сертификатима 
и сл. 

-да та лица поседују европске и међународне сертификате као доказ компетенција у 
пословима управљања системима менаџмента:  

- EOQ QUALITY SYSTEMS MANAGER 
- EOQ QUALITY AUDITOR 
- ECPD INTERNATIONAL QUALITY MANAGEMENT 
- NIGEL BAUER & ASSOCIATES – THE ASSESSMENT  OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS 
- TUV NORD CERT – LEAD AUDITOR - QUALITY MANAGEMENT 
- International Award of Recognition – for Education and Consulting Professions 
- чланску карту неке међународне организациеј квалитета.   

 
 

                                                              ПОНУЂАЧ     
  М.П.  ______________________________ 

                 (потпис овлашћеног лица) 
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НОВИ ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76.ЗЈН ЗА 
ПОДИЗВОЂАЧА 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

Пословно име:  

Скраћено пословно име:  

Правна форма:  

Општина: Место: Улица и број: Седиште: 

   
 

 
На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012) под 

пуном материјалном и кривичном одговорношћу подизвођач ____________________________________ из  
_______________________, ул. ________________________________ бр.______ , наведен у Понуди 
делеводни број: ___________ од _______________ 2013.године,   

даје 
 

И З Ј А В У 
 
 да испуњава обавезне  услове утврђене Конкурсном документацијом за јавну набавку  саветодавних 
услуга из делокруга рада Наручиоца за потребе корисника , у поступку  јавне набавке мале вредности, број: 
I – ЈН – 01/2014 (Ред.бр. ЈН МВ 1/2014), и то: 

1)да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
2)да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних 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)да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања 
односно слања позива за подношење понуда; 

4)да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике 
Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; 

као и додатне услове, и то:  
1) да је у периоду од 6 месеци пре објављивања Позива био ликвидан,тј. да није имао ниједан дан 

неликвидности (период од 18.08.2013. до 18.02.2014.године) 
2) да има искуства у пружању саветодавних услуга  у периоду од пет година – од 2009 до 2013, 

најмање 5 стручних референци 
3) 
-да има миниму 1 (једног) компетентног сарадника, запосленог односно ангажованог лица за 

пружање саветодавних услуга који има  искуства из области развоја људских ресурса и управљања 
системима менџмента, са завршеним машинским факултетом, завршене постдипломске студије – магистарске 
и докторске и приложеним ЦВ, лиценцама, сертификатима и сл. 

-да та лица поседују европске и међународне сертификате као доказ компетенција у пословима 
управљања системима менаџмента:  

- EOQ QUALITY SYSTEMS MANAGER 
- EOQ QUALITY AUDITOR 
- ECPD INTERNATIONAL QUALITY MANAGEMENT 
- NIGEL BAUER & ASSOCIATES – THE ASSESSMENT  OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS 
- TUV NORD CERT – LEAD AUDITOR - QUALITY MANAGEMENT 
- International Award of Recognition – for Education and Consulting Professions 
- чланску карту неке међународне организациеј квалитета.   

 
 

                                                                   ПОДИЗВОЂАЧ    
   М.П. ______________________________ 

                          (потпис овлашћеног лица) 
 
 
 
 

Напомена:  
• Образац изјаве попуњава, потписује и печатом оверава подизвођач. 
• Сваки подизвођач мора да испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке утврђене 
чланом 75. став 1. тачка 1) до 4)  ЗЈН као на исти начин као и понуђач.Додатне услове испуњава на исти 
начин као и понуђач. 
• Уколико понуђач има више подизвођача умножиће Образац изјаве у довољном броју примерака. 
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НОВИ  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН ЗА   
ЧЛАНОВЕ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА  

(НОСИЛАЦ ПОСЛА) 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА-НОСИОЦУ ПОСЛА  

Пословно име: 
 

 

Скраћено пословно име:  

Правна форма:  

Општина: Место: Улица и број: Седиште: 

   
 

 
На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр.124/2012) под 

пуном материјалном и кривичном одговорношћу понуђач члан групе понуђача – носилац посла 
_______________________________________ из _____________________________________ ул. 
______________________________ наведен у Понуди делеводни број: ___________ од _______________ 
2014.године и у Споразуму о заједничком извршењу јавне набавке број:_______________  од 
________________ 2014.године,   

даје 
И З Ј А В У 

 
  да испуњава обавезне  услове утврђене Конкурсном документацијом за јавну набавку  саветодавних 
услуга из делокруга рада Наручиоца за потребе корисника , у поступку  јавне набавке мале вредности, број: 
I – ЈН – 01/2014 (Ред.бр. ЈН МВ 1/2014), и то: 
  1)да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
  2)да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних 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)да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања 
односно слања позива за подношење понуда; 
  4)да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике 
Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; 
  као и додатне услове (заједно испуњавају), и то:  
  1) да је у периоду од 6 месеци пре објављивања Позива био ликвидан,тј. да није имао ниједан дан 
неликвидности (период од 18.08.2013. до 18.02.2014.године)  
  2) да има искуства у пружању саветодавних услуга  у периоду од пет година – од 2009 до 2013, 
најмање 5 стручних референци 
  3) 

-да има миниму 1 (једног) компетентног сарадника, запосленог односно ангажованог лица за 
пружање саветодавних услуга који има  искуства из области развоја људских ресурса и управљања 
системима менџмента, са завршеним машинским факултетом, завршене постдипломске студије – магистарске 
и докторске и приложеним ЦВ, лиценцама, сертификатима и сл. 
  -да та лица поседују европске и међународне сертификате као доказ компетенција у пословима 
управљања системима менаџмента:  

- EOQ QUALITY SYSTEMS MANAGER 
- EOQ QUALITY AUDITOR 
- ECPD INTERNATIONAL QUALITY MANAGEMENT 
- NIGEL BAUER & ASSOCIATES – THE ASSESSMENT  OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS 
- TUV NORD CERT – LEAD AUDITOR - QUALITY MANAGEMENT 
- International Award of Recognition – for Education and Consulting Professions 
- чланску карту неке међународне организациеј квалитета.   

 
 
 
                                         ПОНУЂАЧ-ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА - НОСИЛАЦ ПОСЛА

    М.П. ______________________________ 
                                                (потпис овлашћеног лица) 
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НОВИ  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН ЗА 
ЧЛАНОВЕ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
(ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА) 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА  

Пословно име:  

Скраћено пословно име:  

Правна форма:  

Општина: Место: Улица и број: Седиште: 

   
 

 
На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр.124/2012) под 

пуном материјалном и кривичном одговорношћу понуђач члан групе понуђача 
_______________________________________________ из _____________________________________ ул. 
______________________________ наведен у Понуди делеводни број: ___________ од _______________ 
2014.године и у Споразуму о заједничком извршењу јавне набавке број:_______________  од 
________________ 2014.године ,   

даје 
И З Ј А В У 

 
  да испуњава обавезне  услове утврђене Конкурсном документацијом за јавну набавку  саветодавних 
услуга из делокруга рада Наручиоца за потребе корисника , у поступку  јавне набавке мале вредности, број: 
I – ЈН – 01/2014 (Ред.бр. ЈН МВ 1/2014), и то: 
  1)да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
  2)да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних 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)да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања 
односно слања позива за подношење понуда; 
  4)да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике 
Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; 
  као и додатне услове, и то:  
  1) да је у периоду од 6 месеци пре објављивања Позива био ликвидан,тј. да није имао ниједан дан 
неликвидности (период од 18.08.2013. до 18.02.2014.године)  
  2) да има искуства у пружању саветодавних услуга  у периоду од пет година – од 2009 до 2013, 
најмање 5 стручних референци 
  3) 

-да има миниму 1 (једног) компетентног сарадника, запосленог односно ангажованог лица за 
пружање саветодавних услуга који има  искуства из области развоја људских ресурса и управљања 
системима менџмента, са завршеним машинским факултетом, завршене постдипломске студије – магистарске 
и докторске и приложеним ЦВ, лиценцама, сертификатима и сл. 
  -да та лица поседују европске и међународне сертификате као доказ компетенција у пословима 
управљања системима менаџмента:  

- EOQ QUALITY SYSTEMS MANAGER 
- EOQ QUALITY AUDITOR 
- ECPD INTERNATIONAL QUALITY MANAGEMENT 
- NIGEL BAUER & ASSOCIATES – THE ASSESSMENT  OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS 
- TUV NORD CERT – LEAD AUDITOR - QUALITY MANAGEMENT 
- International Award of Recognition – for Education and Consulting Professions 
- чланску карту неке међународне организациеј квалитета.   
 
 

 
                                    ПОНУЂАЧ-ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

   М.П. ______________________________ 
                                         (потпис овлашћеног лица) 

Напомена: 
• Образац изјаве попуњава, потписује и печатом оверава понуђач члан групе понуђача   
• Сваки члан групе понуђача мора да испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке 
утврђене чланом 75. став 1. тачка 1) до 4) и став 2. ЗЈН.Додатне услове испуњавају заједно. 
• Уколико  има више чланова групе понуђача овај образац ће се умножити у довољном броју примерака. 
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Понуђач је у обавези да Изјаву о испуњавању услова из члана 75. и 76. ЗЈН 
достави на новом обрасцу. У супротном понуда ће се одбити као неприхватљива. 
  
 
        Измену Конкурсне документације без одлагања објавити на Порталу јавних 
набавки и интернет страници Наручиоца. 
 
 
 

Комисија: 
1. Драгољуб Исаков, члан 

2. Јелица Љиљак, члан 
3. Јелена Шкорић, члан 
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