
 
 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Град Суботица 

Градска управа 

Број: IV-404-273/2018 

Број ЈН К 37/18 

Дана: 13.06.2018. 

Суботица, 

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  

 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – 

ЗА НАБАВКУ РАДОВА 

ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНИХ ЗГРАДА, ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА И 

ОСТАЛИХ ОБЈЕКАТА У СВОЈИНИ ГРАДА СУБОТИЦЕ 

 

 Дана 08.06.2018. године је постављен на Портал јавних набавки и сајт наручиоца позив 

за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку број ЈН К 37/18, у којој 

Наручилац врши измене на следећи начин: 

  

I 

  У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН К 37/18, мењају се додатни услови који 

сада гласе: 

 

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ  

1. Извештај о бонитету Агенције за привредне 

регистре (Образац БОН-ЈН), за претходне три 

обрачунске године (2015, 2016 и 2017.). Уколико 

Извештај о бонитету на садржи податке за 2017. 

годину, доставити Биланс стања и Биланс успеха за 

2017. годину са мишљењем овлашћеног ревизора. 

 

 

 

Да је понуђач у претходне три године 

(2015, 2016 и 2017) остварио укупан 

приход (за све три године) у минималном 

укупном износу од 10.000.000,00 динара 

без ПДВ-а. 

2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ  

1. потврда о реализацији раније закључених уговора, 

Образац број 6 у поглављу IV ове конкурсне 

документације.  

2. фотокопија уговора 

3. фотокопија окончане ситуације 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да је понуђач од 01.01.2015. до дана 

објављивања позива, извео грађевинске и 

грађевинско-занатске радове на санацији, 

адаптацији и реконструкцији објеката, или 

радове на текућем и инвестиционом 

одржавању објеката високоградње у 

вредности од минимум 10.000.000,00 

динара без ПДВ-а (уговори о извођењу 

радова могу бити започети и раније, али 

морају бити окончани у захтеваном 

периоду) 



Да понуђач поседује следеће стандарде 

квалитета: ISO 9001 – систем менаџмента 

квалитетом, ISO 14001 – систем 

управљања заштитом животне средине, 

ISO 18001 – стандард заштите здравља и 

безбедности 

4. фотокопија сертификата ИСО 9001, ИСО 14001, 

ИСО 18001 

 

 

 

 

 

5. копија тражених полиса важећих на дан отварања 

понуда 

Да понуђач поседује: 

- полису осигурања запослених од 

последица несрећног случаја – незгоде (у 

случају смрти у минималном износу од 

800.000,00 динара, а у случају 

инвалидитета  у минималном износу од 

1.600.000,00 динара) 

- полису осигурања од професионалне 

одговорности за одговорног извођача 

радова у минималном износу од 

5.000.000,00 динара 

- полису од опште одговорности из 

делатности у минималном износу од 

1.500.000,00 динара 

3. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ  

1. Фотокопија очитане саобраћајне дозволе са 

фотокопијама полисе осигурања или уговор о 

лизингу, закупу или други доказ којим је могуће 

утврдити право власништва или право располагања 

(Напомена: уколико се приложи уговор о закупу 

треба да се односи на временски период најмање до 

01.06.2019. године) 

 

2. Извод из књиговодствене картице или фотокопија 

књиговодствене картице, тражена опрема да се 

обележи маркером 

 

3. За мерне уређаје и инструменте – фотокопија 

уверење о еталонирању 

 

4. За термовизиску камеру – фотокопија сертификата 

о калибрацији 

 

 

 

Да поседује у свом власништву, путем 

лизинга или закупа минимум: 

 

- теретно возило  за превоз радника и 

алата носивости до 1 т - 2 ком 

- доставно возило минималне носивости 

1,5 т – 1 ком 

- камион кипер минималне  

    носивости 5 т -1 ком 

- 200 м2 цевасте фасадне скеле 

- алуминијумска скела са платформом 

   Мерни  инструменти: 

- мерило електричне отпорности 

изолације - 1 ком 

- мерило електричне отпорности 

уземљења - 1 ком 

- мерило за испитивање заштите ел.   

инсталација - 1 ком 

- струјна клешта - 1 ком 

- дигитални мултиметар - 1 ком 

- термовизијска камера - 1 ком 

- инструмент за мерење диелектричне 

чврстоће уља 1 ком 

4. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ  

1. За лица која су у радном односу код понуђача: доказ 

о пријави на осигурање за запослене, фотокопију М 

обрасца Фонда ПИО (пријаве на осигурање) или ако 

лице није у радном односу: уговор о радном 

ангажовању (у складу са Законом о раду) 

 

 

 

Да има у радном односу или ангажовано 

другим Уговором у складу са Законом о 

раду минимум: 

 



- Дипломирани грађевински инжењер са 

важећом лиценцом 410 или 411 или 412 

или 413 или 414 или 415 или 418 – 1 

извршилац  

- Дипломирани инжењер електротехнике 

са важећом лиценцом 450 – 1 извршилац 

-  Грађевински техничар – 1 извршилац 

- Лице задужено за безбедност и здравље 

на раду- 1 извршилац 

- молер -3 извришоца 

- зидар - 3 извршиоца 

- столар или тесар – 2 извршиоца 

- грађевински лимар - 2 извршиоца 

- бравар – 1 извршилац 

 

 

 

 

2. За грађевинског техничара – фотокопија дипломе 

 

3. За лице задужено за безбедност и здравље на раду 

се доставља одлука послодавца о именовању или 

извод из систематизације и уверење о положеном 

стручном испиту за обављање послова лица  за 

безбедност и здравље на раду. Уколико је понуђач 

склопио уговор са  правним лицем о пружању услуга 

лица за безбедност и здравље на раду, потребно је да 

приложи фотокопију уговора. 

 

4. За лиценциране инжењере се доставља: копија 

лиценце и 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) 

 

5. За раднике наведене струке (молер, зидар, столар 

или тесар, лимар и бравар) – фотокопија дипломе 

или фотокопија радне књижице са уписом траженог 

звања на одговарајућој страници радне књижице, или 

уверење, сертификат и сл.) 

 

 

II 

У осталом делу конкурсна документација остаје непромењенa 

 

 

 

Комисија за јавне набавке 


