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Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Град Суботица 

ГРАДСКА УПРАВА 

Број: IV-404-608/2017 

Дана: 20.12.2017.  

Суботица, 

Трг слободе 1 

 

 У складу са чланом 63. став 1. и 5. Закона о јавним набавкама («Службени гласник 

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

 Наручилац врши  

 

 

  ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  

УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА  

ОБЈЕКАТ БИВШЕ АМБУЛАНТЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ШУПЉАК 

 

 Дана 27.11.2017. године објављени су  на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца  

Позив за прикупљање писмених понуда и Конкурсна документација у поступку јавне набавке, 

за јавну набавку број ЈН К 76/17, у којој конкурсној документацији Наручилац врши измену на 

следећи начин:  

 

I 

У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН К 76/17 у поглављу III УСЛОВИ ЗА 

УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  И ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ 

УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ИЗ ЧЛАНА 75 И 76. ЗАКОНА, (на страни 9/42) Б. 

ДОДАТНИ УСЛОВИ у тачки 1. Да Понуђач располаже неопходним пословним 

капацитетом,  

 

Бришу се подтачке: „1.2. Понуђач треба да поседује стандард ISO 9001 и   

Доказ:   

1.2.1) фотокопија цертификата ISO 9001“. 

   

II 

 

 У поглављу V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ мења се 

Образац број 9 – ОБРАЗАЦ – ЕВИДЕНЦИЈА ПРИЛОЖЕНИХ ДОКАЗА (на страни 30/42) 

брише се тачка: „4.2.   - 

 

4. 

 

 

2. Стандард ISO 9001 

 

 

1) фотокопијацертификата 

 

ДА 

 

НЕ 

 

 

 Наручилац ће извршити измену обрасца број 9, у складу са напред наведеним, те се 

позивају понуђачи, да попуне и приложе измењени образац број 9, из ове Измене конкурсне 

документације. 
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III 

 

 У ПОГЛАВЉУ VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

мења се (на страни 32/42) став 1. тачке 3. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ и гласи: 

 

  „Рок за подношење понуде је 28.12.2017. године до 11,00 часова.“ 

  

 У ПОГЛАВЉУ VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА СЧИНЕ ПОНУДУ 

мења се (на страни 33/42) став 1. тачке 4. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА и гласи: 

 

 

„Јавно отварање понуда отпочеће исти дан, дана 28.12.2017. године у просторијама 

Наручиоца, у Суботици, Трг слободе 1, са почетком у 14,00 часова, у Старој Градској кући, 

други спрат, у 210-1.“                                                             

 

II 

 У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена. 

 

 

Комисија за јавну набавку 
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ЈН К  76/17 ОБРАЗАЦ БРОЈ:  9 

 

 

ОБРАЗАЦ – ЕВИДЕНЦИЈА ПРИЛОЖЕНИХ ДОКАЗА 

Понуђач: ___________________________________________ из ____________________________ 

у поступку доделе уговора о јавној набавци услуге израде пројектно техничке документације за 

објекат бивше амбуланте Месне заједнице „Шупљак“ ЈН К  76/17, доставља следеће доказе: 

 

Редб

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

Приложен 

доказ 

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 

      За правна лица: 

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 и 
ДА НЕ 

3) Извод из казнене евиденције, 

односно уверење надлежне 

полицијске управе МУП-а, 
ДА НЕ 

         за Предузетнике:  

4) Потврда прекршајног суда да му 

није изречене мера забране обављања 

делатаности, или  

ДА НЕ 

5) 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. 

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 

ДОКАЗИ ИЗ ОВЕ ТАЧКЕ НЕ МОГУ БИТИ 

СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ 

ОТВАРАЊА ПОНУДА 

Доказ за Физичка лица:  

6) Потврда прекршајног суда да му 

није изречена мера забране обављања 

одређених послова. 

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 

1) Уверење Министарства финансија – 

пореске управе о плаћеном порезу, 

доприносу и другим јавним 

дажбинама, и 

ДА НЕ 
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ДОКАЗИ ИЗ ОВЕ ТАЧКЕ НЕ МОГУ БИТИ 

СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ 

ОТВАРАЊА ПОНУДА 

2) Уверење Службе за утврђивање и 

наплату локалних прихода градске, 

односно општинске управе   ДА НЕ 

 

1) Потврда Наручиоца ДА НЕ 

4. 

1. Понуђач располаже неопходним 

пословним капацитетом: да понуђач у 

периоду од 1.1.2012. до дана објављивања 

позива за подношење има извршену услугу 

пројектовања реконструкције и/или 

адаптације и/или санације на пет 

различитих објекта нето површине 

минимум 240 м
2  
за сваки објекат. 

 

2) фотокопија утовора ДА НЕ 

1) Доказ о пријави на осигурање за 

запослене  - фотокопија М-3А или М 

образаца  
ДА НЕ 

2) за  дипломиране инжењере 

доставити фотокопију одговарајуће 

лиценце Инжењерске коморе 

Републике Србије са потврдом о 

важењу исте 

ДА НЕ 

5. 

Неопходним кадровским капацитетом се 

сматра да понуђач има у радном односу или 

ангажовано другим Уговором у складу са 

Законом о раду лица са лиценцама 

Инжењерске коморе Србије и то најмање: 

1. 1 инжењера са лиценцом број 310 или 311     

 2. 1 инжењера са лиценцом број 350 

      3.    3. 1 инжењера са лиценцом број 330 

      4.  1 инжењера са лиценцом број 313 или 314 

  5. 1 одговорног инжењера за енергетску 

ефикасност зграда са лиценцом број 381 

 

Понуђач испуњава услов у погледу 

кадровског капацитета, уколико приложи  

све лиценце у складу са конкурсном 

документацијом (без обзира на број лица 

који поседују те лиценце).                

 

3) за лица ангажована по другом 

основу у складу са Законом о раду – 

фотокопију Уговора  

ДА 

 

НЕ 

 

 

  

Друга обавезна документа која понуђач мора да достави: 

6. Образац  1 – Образац понуде ДА  НЕ 

7. Образац 2 –   Структуре цена  ДА НЕ 

8. 
Образац 3 – Трошкови припреме понуде – (Достављање овог обрасца није 

обавезно) 
ДА  НЕ 

9. Образац  4  – Изјава о независној понуди  ДА НЕ 

10. Образац  5. – Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2 ЗЈН   ДА НЕ 

11. 
Образац  5. а– Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2 ЗЈН за 

подизвођача   
ДА НЕ 

12. Образац  6 – Референтна листа израђених пројеката ДА НЕ 

13. Образац  7 – Кадровски капацитет ДА НЕ 

14. Образац 8 – Изјава  о обиласку локације ДА НЕ 

15. Образац 9 – Евиденција  приложених доказа (Достављање овог обрасца није ДА НЕ 
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обавезно) 

16. Модел Уговора ДА  НЕ 

17. Споразум групе понуђача – уколико понуду подноси група понуђача ДА НЕ 

 

Датум                                                           МП                                    Овлашћено лице понуђача 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


