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Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина  

Град Суботица 

Градска управа 

Број: IV-404-184/2017 

Број ЈН К 14/17 

Дана: 26.05.2017. године 

С у б о т и ц а 

Трг слободе 1  

 

 У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник 

Републике Србије» број 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту ЗЈН), 

 Наручилац врши  

 

 

ДРУГА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – 

ЗА НАБАВКУ - РАДОВА 

САНАЦИЈА ОБЈЕКТА „ТРОКАДЕРО” У МЗ АЛЕКСАНДРОВО III ФАЗА 

ЈН К 14/17 

 

 

 Дана 12.05.2017. године је објављен је на Порталу јавних набавки и интернет 

страници наручиоца позив за прикупљање писмених понуда и Конкурсна 

документација, а дана 22.05.2017. године Измена и допуна конкурсне документације у 

отвореном поступку јавне набавке за набавку радова – Санација објекта „Трокадеро“ у 

МЗ Александрово у Суботици III фаза, број ЈН К 14/17, у којој Измењеној Конкурсној 

документацији Комисија за јавне набавке, врши другу измену на следећи начин: 

 

 

I 

У ИЗМЕЊЕНОЈ КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН К 14/17 у III 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. 

ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА у 

II ДОДАТНИ УСЛОВИ: 

 

- на страни 23/67 у тачки 1.1. се мења и сада гласи: 

 

 

„1.1. Да је понуђач у последњих 5 година (2012, 2013, 2014, 2015 и 2016. години 

и у 2017. години до дана објављивања позива) квалитетно и у року извршио (окончао): - 

радове санације, адаптације или реконструкције на стамбено пословним објектима, или 

објектима културних добара, у укупној вредности од најмање 10.000.000,00 динара без 

ПДВ-а 
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Подаци о пословном капацитету презентују се попуњавањем референтне листе 

(Образац 7) Наручиоца са минимално две оверене Потврде (Образац 8) Наручиоца која 

је саставни део  Конкурсне документације и прилаже се“ 

 

 

 

 II 

 

 

У ИЗМЕЊЕНОЈ КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН К 14/17 у 

ОБРАЗАЦ БРОЈ: 8, ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ 

УГОВОРА 

 

 - на страни 40/67 после  речи „квалитетно“: 

 

 

Речи: „и уговореном року извшио“  замењују се речима 

 

„и у року извршио (окончао)“ 

 

и сада гласи: 

 

„квалитетно и у року извршио (окончао)“                                                                                                                                          

  

 

 

 

 

 

 

И НОВИ ОБРАЗАЦ  - ОБРАЗАЦ  БРОЈ: 8 САДА ГЛАСИ 

 

(Напомена: Наручулац ће прихватити потврде издате и на претходним 

објављеним верзијама овог обрасца - Образац 8 за ЈН К 14/17) 
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ЈН К 14/17 ОБРАЗАЦ БРОЈ:  8 

 

ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА 

 

Назив наручиоца:_________________________________________________ 

Седиште наручиоца:___________________________________________ 

Матични број:______________________ 

ПИБ:___________________ 

 

На основу члана 76. став 2. Закона о јавним набавкама наручилац издаје: 

 

ПОТВРДУ 

 

Да је понуђач____________________________________________________ 

(назив, седиште извођача радова/понуђача) за потребе 

наручиоца_______________________________________, 

квалитетно и у року извршио (окончао): радова санације, адаптације или реконструкције 

на стамбено пословним објектима, или објектима културних добара, следеће  радове: 
 

1) _______________________________________________________________ 

                                                               (навести врсту радова),  

на објекту: ________________________________________________________________  

                                                              (навести назив објекта), 

 

у вредности од _________________________________ динара без ПДВ-а, 

(словима: ___________________________________________________ динара без ПДВ-а), а на 

основу уговора број ____________________од ___ . ___. _____. године. 

Датум почетка радова:______________  Датум завршетка радова:____________ 

Навести у ком облику је изводио радове: __________________ (извођач, подизвођач, члан групе 

понуђача) 

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и за друге сврхе се не може 

употребити. 

Контакт лице наручиоца: ______________________________, телефон: 

_________________. 

                                                                       

                                                                                                            Потпис овлашћеног лица 

____________________________ 

 

 

МП 

Напомена: Свака злоупотреба и нетачни подаци у овој потврди  могу произвести материјалну и кривичну 

одговорност. Ова потврда се подноси уз понуду. Образац “Потврда за референце” понуђач ће копирати и 

доставити уз своју понуду за све наручиоце појединачно. У обзир ће се узети само оне референц листе 

које имају горе наведене доказе и то за сваку референцу посебно.Напомена: Ово је само модел Потврде 

чија форма нема обавезујући карактер за понуђаче, тако да су прихватлјиве и потврде у другачијој форми 

које садрже све податке тражене у датом моделу Потврде. 
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                                                       III 

 

 

У ИЗМЕЊЕНОЈ КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН К 14/17 у VIII 

ОБРАЗАЦ-СПИСАК ПРИЛОЖЕНИХ ДОКАЗА 

 

 

 

- на страни 65/67  мења се тачка 5 - 1.Неопходан пословни капацитет  и сада 

гласи: 

 

 

Референтна листа (Образац 7) 
 

ДА 

 

 

НЕ 

 

Потврде о извршеним радовима 

(Образац 8) овереним од стране 

наручиоца), 

ДА НЕ 

1. Неопходан пословни капацитет: 

Да је понуђач у последњих 5 година 

(2012, 2013, 2014, 2015 и 2016. години и 

у 2017. години до дана објављивања 

позива) квалитетно и у року извршио 

(окончао): - радове санације, адаптације 

или реконструкције на стамбено 

пословним објектима, или објектима 

културних добара, у укупној вредности 

од најмање 10.000.000,00 динара без 

ПДВ-а 

   

             

  

             

Фотокопије уговора ДА НЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и НОВИ ОБРАЗАЦ VIII-СПИСАК ПРИЛОЖЕНИХ ДОКАЗА сада гласи: 
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VIII ОБРАЗАЦ – СПИСАК ПРИЛОЖЕНИХ ДОКАЗА 

 

Понуђач:____________________________________из__________________________ у 

поступку доделе уговора о јавној набавци радовИ – Санација објекта „Трокадеро“ у МЗ 

Александрово у Суботици, број ЈН К 14/17, доставља следеће доказе: 

Ред. 

Број 
Услов из члана 75. и 76. ЗЈН  Докази из члана 75. и 76. ЗЈН 

Достављен 

доказ 

Правна лица: Извод из регистра 

Агенције за привредне регистре, 

односно извод из регистра надлежног 

привредног суда;  
1. 

да је регистрован код надлежног органа, 

односно уписан у одговарајући регистар 

(чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН). 

Предузетници: Извод из регистра 

Агенције за привредне регистре, 

односно извод из одговарајућег 

регистра. 

ДА НЕ 

Правна лица: 

1)Извод из казнене евиденције, 

односно уверење основног суда, 

односно уверење надлежног суда и 

надлежне ПУ МУП 

2) Извод из казнене евиденције 

Посебног одељења за организовани 

криминал Вишег суда у Београду 

3) Извод из казнене евиденције, 

односно уверење надлежне 

полицијске управе МУП-а, 

ДА 

 

ДА 

 

ДА 

 

НЕ 

 

НЕ 

 

НЕ 

 2. 

да понуђач и његов законски заступник 

није осуђиван за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне 

групе, да није осууђиван за кривична 

дела против привреде, кривична дела 

против животне средине, кривично дело 

примања и давања мита, кривично дело 

преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН). 

Предузетници и физичка лица: 

Извод из казнене евиденције, 

односно уверење надлежне 

полицијске управе МУП-а 

 

ДА 

 

НЕ 

3. 

 

да је измирио доспеле порезе и друге 

јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе 

када има седиште на њеној територији 

(чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН). 

1) Уверење Пореске управе 

Министарства финансија да је 

измирио доспеле порезе и доприносе, 

и 

2) Уверење надлежне управе локалне 

самоуправе да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних 

прихода,  

или  

3)  потврда надлежног органа да се 

понуђач малази у поступку 

приватизације 

ДА 

 

 

ДА 

 

ДА 

НЕ 

 

 

НЕ 

 

НЕ 

4. 

 

Понуђач регистрован у регистру 
понуђача 

Решење АПР којим је понуђач 

уписан у Регистар понуђача или 

Извод о регистрованим подацима 

из Регистра понуђача или 

изјава/навођење интернет страни-

це да се налази у регистру 

понуђача 

ДА НЕ 
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Референтна листа (Образац 7) 
 

ДА 

 

 

НЕ 

 

Потврде о извршеним радовима 

(Образац 8) овереним од стране 

наручиоца), 

ДА НЕ 

Фотокопије уговора ДА НЕ 

5. 

 

 

 

 

1. Неопходан пословни капацитет: 

Да је понуђач у последњих 5 година 

(2012, 2013, 2014, 2015 и 2016. 

години и у 2017. години до дана 

објављивања позива) квалитетно и у 

року извршио (окончао): - радове 

санације, адаптације или 

реконструкције на стамбено 

пословним објектима, или објектима 

културних добара, у укупној 

вредности од најмање 10.000.000,00 

динара без ПДВ-а 

   

             

  

             

Фотокопија прве стране окончане 

ситуације (страна на којој се види 

рекапитулација свих радова). 

ДА НЕ 

    Фотокопија пописне листе и 

књиговодствене картице основних 

средстава и/или уговое о закупу, 

лизингу 
ДА НЕ 

Фотокопија саобраћајне дозволе 

или извод из читача саобраћајне 

дозволе за моторна возила и 

уговор о закупу, најму односно 

лизингу, уколико возила нису у 

власништву понуђача и  

ДА НЕ 

6. 

2. Неопходан технички 

капацитет:Поседовање минимално 

следеће опреме: 

 • 1 камион кипер минималне 

носивости 10т 

 • 2 доставна возила минималне 

носивости 1,5т. 

 • цевна или портална (рамовска) 

скела минимум 500 м² 

  Фотокопија полисе осигурања  
ДА НЕ 

За лица која су у радном односу 

код понуђача: уговор о раду или 

доказ о пријави на осигурање за 

запослене, фотокопија М обрасца 

Фонда ПИО (пријаве на 

осигурање) или други доказ из 

којег се на несумњиви начин мође 

утврдити да је лице распоређено 

на тражене послове или ако лице 

није у радном односу: уговор о 

радном ангажовању (у складу са 

Законом о раду), 

ДА НЕ 7. 

3. Неопходан кадровски 

капацитет: 

Довољним кадровским капацитетом 

се сматра да понуђач има у радном 

односу или ангажовано другим 

Уговором у складу са Законом о 

раду, најмање 13 лица, од тога: 

- 1 (један) дипломирани грађевински 

инжењер са важећом лиценцом 410 

- 1 (један) дипломирани електро 

инжењер са важећом лиценцом 450 

- 1 (један) дипломирани машински 

инжењер са важећом лиценцом 430 

- 3 лица распоређена на молерско 

Копија лиценце 
ДА НЕ 
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фарбарским пословима 

- 1 лице распоређено на пословима 

инсталације водовода и канализације 

- 1 лице распоређено на пословима 

електро инсталација 

- 2 лица распоређена на 

керамичарским пословима 

- 1 лице распоређено на пословима 

машинских инсталација 

- 2 лица распоређена на зидарским 

пословима   

Одговарајући доказ о року важења 

лиценце (потврда о року важења 

лиценце издата од Инжењерске 

коморе Србије из које се види да је 

лиценца важећа на дан подношења 

понуде). 

ДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Друга обавезна документа која понуђач мора да достави: 

8. Образац   1 – Образац понуде ДА НЕ 

9. 

Образац 2 – Образац изјаве да је понуђач поштовао обавезе које 

произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну 

јавну набавку 

ДА НЕ 

10. 

Образац 3 – Образац 5 – Образац изјаве да је подизвођач поштовао 

обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема 

забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 

понуде за предметну јавну набавку 

ДА НЕ 

11. Образац 4 – Трошкови припреме понуде (није обавезан) ДА  НЕ 

12. Образац 5 – Изјава о независној понуди ДА НЕ 

13. Образац 6 – Структура цене са упутством како да се попуни ДА НЕ 

14. Образац 7 – Образац референт листе ДА НЕ 

15. Образац 8 – Потврда о раније извршеним уговорима ДА НЕ 

16.  Фотокопије сертификата ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 ДА НЕ 

17. Предмер радова ДА НЕ 

18. Модел уговора ДА НЕ 

19. Списак приложених доказа (није обавезан) ДА НЕ 

20. 
Споразум за представника групе понуђача (У случају да понуду подноси 

група понуђача) 
ДА НЕ 

21. Банкарска гаранција за озбиљност понуде ДА НЕ 

22. Писмо о намерама за издавање гаранције за добро извршење посла  ДА НЕ 

23. 
Писмо о намерама за издавање гаранције за отклањање грешака у 

гарантном року  
ДА НЕ 

 

                   Датум                                           МП                               Овлашћено лице понуђача 

 

_________________                                                                  _____________________ 
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 IV 

 

У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена. 

 

 


