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Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Град Суботица 

Градска управа 

Број: IV-404-216/2017 

Број: ЈН К 20/17 

Дана: 02.06.2017. г 

С у б о т и ц а, 

Трг слободе  бр. 1 

 

 

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

Републике Србије» број 124/2012 , 14/2015 и 68/15 у даљем тексту ЗЈН), 

 Наручилац врши  

 

 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – 

ЗА НАБАВКУ – УСЛУГЕ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ 

ЈН К 20/17 

 

 Дана 24.05.2017. године су објављене  на Порталу јавних набавки и интернет страници 

наручиоца позив за подношење понуда и Конкурсна документација у поступку јавне набавке за 

набавку услуге - дератизације, број ЈН К 20/17,  у којој Конкурсној документацији се  врши 

Измена конкурсне документације, на следећи начин: 

  

I 

 

У поглављу IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ 

ЧЛАНА 75. И 76 ЗАКОНА И  УПУТСТВО  КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ  

УСЛОВА, код  II ДОДАТНИХ УСЛОВА на страни 10/64, за партију 1., у тачки: „3.  Да 

Понуђач располаже неопходним техничким капацитетом“  у подтачки:  „3.2.  Да 

располаже са најмање 15 ручних GPS уређаја (за сваког запосленог или ангажованог радника  

обученог за ДДД послове)“  Доказ се мења и гласи: 

   

     „Доказ: 

3.2. Извод из књиговодствене картице или фотокопија књиговодствене картице, 

потписане и печатиране од стране одговорног лица или извод инвентарске (пописне) листе са 

стањем на дан 31.12.2016. године са потписима чланова комисије, тражена опрема да се 

обележи маркером, или фотокопије уговора о закупу односно најму, уколико ручни ГПС 

уређаји нису у власништву понуђача.“ 

 

 

II 

 

 У ОБРАСЦУ – ЕВИДЕНЦИЈА ПРИЛОЖЕНИХ ДОКАЗА – ОБРАЗАЦ 12  у  тачки  

7. Да Понуђач располаже неопходним техничким капацитетом, мења се подтачка 7.2. 

(страна 59/64)  и гласи: 
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„ 

 

7. 2. - за опрему  

- Да поседују GPS уређаје, према 

условима из конкурсне 

документације 

Извод из књиговодствене картице или фотокопија 

књиговодствене картице, потписане и печатиране 

од стране одговорног лица или извод инвентарске 

(пописне) листе са стањем на дан 31.12.2016. 

године са потписима чланова комисије, тражена 

опрема да се обележи маркером, или фотокопије 

уговора о закупу односно најму, уколико ручни 

ГПС уређаји нису у власништву понуђача. 

„ 

Због напред наведене измене Наручилац ће сачинити нови ОБРАЗАЦ - ЕВИДЕНЦИЈА 

ПРИЛОЖЕНИХ ДОКАЗА, (од стране 57/64 до 60/64) те се позивају понуђачи да попуне и 

приложе образац који се налази у прилогу ове Измене конкурсне документације. 

 

III 

У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена. 

 

 

                                                                                                               Комисија за ЈН 
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ЈН К  20/17 ОБРАЗАЦ БРОЈ:  12 

 

ОБРАЗАЦ – ЕВИДЕНЦИЈА ПРИЛОЖЕНИХ ДОКАЗА 

 

Понуђач: ___________________________________________ из ____________________________ 

у поступку доделе уговора о јавној набавци услуге – дератизације, број ЈН K 20/17, доставља 

следеће доказе: 

 

Редбр

ој 
Услов из члана 75. ЗЈН Докази из члана75. и 76. ЗЈН 

Испуње-

ност 

услова 

1. 

да је регистрован код надлежног 

органа, односно уписан у 

одговарајући регистар 

Извод из Агенције за привредне 

регистре односно извода из регистра 

надлежног привредног суда 

ДА НЕ 

1) Извод из казнене евиденције, односно 

уверење основног суда, односно 

уверење надлежног суда и надлежне ПУ 

МУП 

ДА 

 

 

 

НЕ 

 

 

 

2) Извод из казнене евиденције 

Посебног одељења за организовани 

криминал Вишег суда у Београду 

ДА 

 

 

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 
3) Извод из казнене евиденције, односно 

уверење надлежне полицијске управе 

МУП-а, 
ДА НЕ 

1) Уверење Министарства финансија – 

пореске управе о плаћеном порезу, 

доприносу и другим јавним дажбинама, 

и 

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  

2) Уверење Службе за утврђивање и 

наплату локалних прихода градске, 

односно општинске управе 

ДА НЕ 

4. 

Да има важећу дозволу надлежног 

органа за обављање делатности 

која је предмет јавне набавке -  

Решење надлежних 

министарстава за одобравање 

послова дезинфекције, 

дезинсекције и дератизације 

1) Решење Министарства здравља или 

или Савезног министарства за рад, 

здравство и социјалну политику – 

Дозвола мора бити важећа. 

 

 

ДА 

 

 

 

 

 

НЕ 

 

 

 

1)   референтна листа - образац број 7 

 
ДА НЕ 

 

2) Потврда о референцама - образац број 

8  

 

 

ДА 

 

НЕ 
5. 

Да Понуђач располаже 

неопходним пословним 

капацитетом, и то: 

Да је понуђач у периоду од 

01.01.2014., до дана објаве   

позива за подношење понуде 

извршио услугу дератизације, у 

свему према условима из 

конкурсне документације 

 

3)    Фотокопије уговора о извршеним 

услугама дератизације 

 

 

ДА 

 

НЕ 
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Да Понуђач располаже неопходним кадровским капацитетом, Понуђач 

мора да има ангажовано:   

1)   фотокопија М/МА обрасца, као 

доказ о радном статусу за наведеног 

лекара специјалисту епидемиологије или 

хигијене који је код понуђача запослен, 

ДА НЕ 

2)      односно за лице који није запослен 

код Понуђача: уговор – фотокопију 

уговора о  радном ангажовању у складу 

са Законом о раду и 

ДА НЕ 

3) фотокопија дипломе лекара 

специјалисте епидемиологије или 

хигијене и 

 

ДА НЕ 

4)   фотокопија  важеће Лиценце 

лекарске коморе и 

 

ДА НЕ 

 1. Најмање 1 лице са ВСС – лекара 

специјалисту епидемиологије или 

хигијене 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5)   фотокопија важећег сертификата за 

обављање ДДД послова издатог од 

стране референтних установа (Завод за 

биоциде или факултет ветеринарскe 

медицине). 

 

ДА НЕ 

1) фотокопија пријаве на осигурање 

(Образац М/МА) или  
ДА НЕ 

2) односно за лице које није у радном 

односу -  уговор о радном ангажовању у 

складу са Законом о раду  и   
ДА НЕ 

3) фотокопија дипломе о завршеном 

образовању минимум IV степена са 

звањем санитарног техничара, 

санитарног еколога или вишег 

санитарног техничара и 

ДА НЕ 

 

 

2. За санитарног техничара или 

санитарнoг еколога или виши 

санитарни техничар (минимум IV 

степен стручне спреме) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) фотокопија важећег сетификата за 

обављање ДДД послoвaа издaтог од 

стране референтних установа (Завод за 

биоциде или факултет ветеринарскe 

медицине). 

 

ДА НЕ 

1) фотокопија пријаве на осигурање 

(Образац М/МА)  ДА НЕ 

6. 

 

 

3. Лица са минимум ССС – 

обучених за ДДД послове 2) или ако лице није у радном односу 

уговор о радном ангажовању у складу са 

Законом о раду (уговор о привременим и 

повременим пословима или уговор о 

делу) и  

ДА НЕ 
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3) фотокопија сертификата за обављање 

ДДД послова издате од референтних 

установа (Завод за биоциде или 

факултет ветеринарскe медицине). 

 

ДА НЕ 

Да Понуђач располаже неопходним техничким капацитетом, и то: 

 

1) Фотокопија очитаних саобраћајних 

дозвола за сва возила и   

ДА 

 

 

НЕ 

 

 

2) уговор о закупу за возила која нису у 

власништву понуђача и 
ДА НЕ 

 

1. Да поседују моторна возила, 

према условима из конкурсне 

документације 

 

 

3) Копије полиса осигурања за сва 

возила ДА НЕ 
7. 

2. - за опрему  

- Да поседују GPS уређаје, према 

условима из конкурсне 

документације  

Извод из књиговодствене картице или 

фотокопија књиговодствене картице, 

потписане и печатиране од стране 

одговорног лица или извод инвентарске 

(пописне) листе са стањем на дан 

31.12.2016. године са потписима чланова 

комисије, тражена опрема да се обележи 

маркером, или фотокопије уговора о 

закупу односно најму, уколико ручни 

ГПС уређаји нису у власништву 

понуђача. 

ДА 

 

 

 

НЕ 

 

 

 

  

 

Друга обавезна документа која понуђач мора да достави: 

8. Образац   1 А - Образац понуде – ПАРТИЈА 1. ДА НЕ 

9. Образац   1 Б - Образац понуде - ПАРТИЈА 2. ДА НЕ 

10. 
Образац  2 – Трошкови припреме понуде – (Достављање овог обрасца није 

обавезно) 
ДА  НЕ 

11. Образац  3  – Изјава о независној понуди ДА НЕ 

12. Образац  4 – Изјава о поштовању прописа из члана 75. став 2 ЗЈН     ДА НЕ 

13. 
Образац 4 а – Изјава о поштовању прописа из члана 75. став 2 ЗЈН  за 

подизвођача 
  

14. Образац 5 А– Кадровски капацитет за ПАРТИЈУ 1. ДА НЕ 

15. Образац 5 Б – Кадровски капацитет за ПАРТИЈУ 2. ДА НЕ 

16. Образац 6 А– Технички капацитет за ПАРТИЈУ 1. ДА НЕ 

17. Образац 6 Б– Технички капацитет за ПАРТИЈУ 2.   

18. Образац 7 – Пословни капацитет - Референтна листа за ПАРТИЈУ 1. ДА НЕ 

19.  Образац 8 – Потврда о рефернцама за ПАРТИЈУ 1. ДА НЕ 

20. Образац  9 А– Изјава о располагању техничког капацитета за ПАРТИЈУ 1. ДА НЕ 

21. Образац  9 Б– Изјава о располагању техничког капацитета за ПАРТИЈУ 2. ДА НЕ 

22. Образац 10 – Изјава понуђача о систему квалитета за ПАРТИЈУ 1. ДА НЕ 
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23. Образац 11  – Потврда о обиласку терена ДА НЕ 

24. Образац 12 – Евиденција приложених доказа ДА НЕ 

25. Образац 13  А– Структура цена за ПАРТИЈУ 1. ДА НЕ 

26. Образац 13  Б– Структура цена за ПАРТИЈУ 2. ДА НЕ 

27.  

 

Споразум за представника групе понуђача (У случају да понуду подноси 

група понуђача) 
ДА НЕ 

Меница ДА НЕ 

Менично овлашћење, ДА НЕ 

Копија картона депонованих 

потписа 
ДА НЕ 28. 

Средство финансијског обезбеђења за 

озбиљност понуде, менично 

овлашћење, копија картона 

депонованих потписа, захтев за 

регистрацију менице за Партију 1. 
Доказ о регистрацији менице ДА НЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Датум и место  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

 М.П.  

 

Напомена: Достава овог обрасца није обавезна. 

 


