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Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина                                                
Град Суботица 
Градска управа 
Комисија за јавне набавке 
Број: IV-404-597/2019 
Дана: 09.12.2019. г. 
Суботица, 
Трг слободе  бр. 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 НАБАВКУ – РАДОВА –  
НАСТАВАК АДАПТАЦИЈЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ДОГРАДЊЕ ЗГРАДЕ 

 «НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ – NARODNO KAZALIŠTE – NÉPSZÍNHÁZ» 
У СУБОТИЦИ, VIII-1 ФАЗА 

 
Дана 15.11.2019. године је објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници 

наручиоца Конкурсна документација у поступку јавне набавке радова  – наставак адаптације, 
реконструкције и доградње зграде „Народно позориште – Narodno kazalište – Népszínház“ у 
Суботици, VIII-1 ФАЗА  редни број ЈН К  60/19.  
 У Конкурсној документацији се врше следеће измене:  
 

I 
 

 У поглављу II УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 
75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, 2. 
ДОДАТНИ УСЛОВИ, брише се тачка 1.2.  и мења се тачка 1.3. финансијског капацитета 
(страна 7/53). Финансијски капацитет након измене гласи: 

 
„1.   Финансијски капацитет: 
 
УСЛОВИ:  

1.1. Да је Понуђач у претходне три обрачунске године (у 2016, 2017. и 2018. години) остварио 
укупан пословни приход (за све три године) у минималном износу од 999.000.000,00 динара без 
ПДВ-а. 
ДОКАЗ:  
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Уколико је понуђач ПДВ обвезник доставља: 
 - Извештај о бонитету Агенције за привредне регистре (Образац БОН-ЈН), за претходне три 
обрачунске године (2016, 2017. и 2018. година) који мора да садржи: статусне податке понуђача, 
сажети биланс стања и биланс успеха, показатеље за оцену бонитета.  
 
Уколико је понуђач Привредни субјект који у складу са Законом о рачуноводству, води пословне 
књиге по систему простог књиговодства, доставља: 
- биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на 
приход од самосталних делатности издат од стране надлежног пореског органа, на чијој територији је 
регистровао обављање делатности за претходне 3 обрачунске године, 
- потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 
3 (три) обрачунске године (2016, 2017. и 2018), 
 
Уколико је понуђач Привредни субјект који није у обавези да утврђују финансијски резултат 
пословања (паушалци), доставља: 
 - потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 
(три) обрачунске године (2016, 2017. и 2018). 
 
НАПОМЕНА:  
У случају подношења заједничке понуде, задати услов о неопходном финансијском капацитету, из 
ове тачке, чланови групе понуђача испуњавају заједно.  

  Уколико Понуђач наступа са подизвођачем, за подизвођача не доставља тражене доказе о 
финансијском капацитету, већ је дужан да сам испуни задати услов. 

 
1.2. Да је понуђач према оцени бонитета у претходне  3 обрачунске године (2016-2018. години), 
према подацима из АПР-а, остварио минимум "СКОРИНГ ББ" -  веома добар бонитет. 
ДОКАЗ: 

Бонитет понуђача у предходне 3 обрачунске године, оцењен са најмање "СКОРИНГ ББ" – веома 
добар бонитет, доказује се подношењем Извештаја о СКОРИНГ-у за тражени период (2016-2018. 
годину), издат од Агенције за привредне регистре - АПР. 
Напомена: Понуђач може доставити стандардни Извештај АПР-а о СКОРИНГ-у који садржи 
податке за претходних 5 обрачунских година. 
„ 

II 
 

У поглављу II УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 
75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, 2. 
ДОДАТНИ УСЛОВИ,  мења се тачка 2.1. и 2.1.4) и брише се тачка 2.2. пословног 
капацитета (страна 7/53).  Пословни капацитет након измене гласи: 
 
„2. Пословни капацитет: 
 
УСЛОВ :   
 2.1. Да је Понуђач, у периоду од 01.01.2013. године до дана објављивања Позива за подношење 
понуда, реализовао уговоре у укупној вредности од најмање 900.000.000,00 динара без ПДВ-а на 
изградњи, доградњи, реконструкцији, санацији или адаптацији објеката пословне или јавне намене, 
од чега: 
-  највише 3 (три) уговора, који се односе на испоруку и монтажу позоришне и сценске опреме у 
укупној вредности најмање 360.000.000,00 динара без ПДВ-а, од чега бар 1 уговор мора бити у 
минималном износу од 240.000.000,00 динара без ПДВ-а, 
 - уговоре на извођењу грађевинских или грађевинско-занатских радова и инсталатерских радова 
(вик, електроенергетске, телекомуникационе, сигналне и термотехничке инсталације) у укупној 
вредности најмање 540.000.000,00 динара без ПДВ-а. 
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2.1.1) референтна листа, (образац бр. 8.) 
2.1.2) оверене потврде од стране инвеститора, у вредности од најмање 900.000.000,00 динара у 
укупном износу без ПДВ, 
2.1.3) фотокопије уговора, и 
2.1.4) фотокопија прве и последње стране оверених привремених или окончаних ситуација или 
испостављених рачуна (фактура).  
 
Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора могу бити на оригиналном Обрасцу из 
Конкурсне документације или издате од стране других наручилаца на њиховим обрасцима, при чему 
такве потврде морају имати све елементе које садржи Образац из Конкурсне документације и то: 
- назив и адресу наручиоца, 
- назив и седиште понуђача, 
- облик наступања за радове за које се издаје Потврда, са наведеним износом учешћа уколико је 
заједничка понуда, 
- изјава да су радови за потребе тог наручиоца извршени квалитетно и у уговореном року, 
- врста радова, 
- вредност изведених радова, 
- број и датум уговора, 
- датум реализације уговора, 
- контакт особа наручиоца и телефон, 
- потпис овлашћеног лица наручиоца. 
2.2. Понуђач поседује важеће сертификате менаџмента квалитета, и то: 
2.2.1. ISO 9001;  
2.2.2. ISO 14001;  
2.2.3. OHSAS 18001 или 45001;  
2.2.4. ISO 22301 
2.2.5. ISO 27001 или одговарајући; 
2.2.6. ISO 37001 
2.2.7. ISO 50001. 

ДОКАЗИ:  
2.2.1) фотокопија цертификата ISO 9001; 
2.2.2) фотокопија цертификата ISO 14001; 
2.2.3) фотокопија цертификата OHSAS 18001 или 45001; 
2.2.4.) фотокопија цертификата ISO 22301 
2.2.5) фотокопија цертификата ISO 27001;  
2.2.6.) фотокопија цертификата ISO 37001; 
2.2.7) фотокопија цертификата ISO 50001. 
„ 

 
III 

 
У поглављу II УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 

76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, 2. 
ДОДАТНИ УСЛОВИ, (страна 10/53), мења се тачка 4.3. и тачка 4.9. кадровског капацитета. 
Кадровски капацитет након измене гласи: 

 
„4. Кадровски  капацитет: 
УСЛОВ :   
Понуђач мора да располаже потребним бројем и квалификацијама радника запослених или 
ангажованих по основу уговора у складу са Законом о раду, и то: 
4.1. најмање 2 дипломирана инжењера архитектуре који поседују важећу лиценцу 400 или 401 
Инжењерске коморе Србије или Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре; 
4.2. најмање 2 дипломирана грађевинска инжењера који поседује важећу лиценцу 410 или 411 
Инжењерске коморе Србије  или Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре; 
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4.3. најмање 1 дипломирани грађевински инжењер  који поседује важећу лиценцу 413 или 414 
Инжењерске коморе Србије или Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре; 
4.4. најмање 2 дипломирана инжењера машинства који поседују важећу лиценцу 430 Инжењерске 
коморе Србије или Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре; 
4.5. најмање 2 дипломирани инжењер електротехнике који поседује важећу лиценцу 450 Инжењерске 
коморе Србије  или Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре; 
4.6. најмање 2 дипломирани инжењер електротехнике који поседује важећу лиценцу 453Инжењерске 
коморе Србије  или Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре; 
4.7. најмање 1 дипломирани машински инжењер који поседује важећу лиценцу 434 или 436 
Инжењерске коморе Србије или Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре; 
4.8. најмање 1 дипломирани инжењер за енергетску ефикасност који поседује важећу лиценцу 381 
Инжењерске коморе Србије или Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре; 
4.9.  најмање 50 непосредних извршилаца, распоређених на пословима који су предмет јавне набавке 
за послове сврстане у грађевинске, грађевинско-занатске, електроинсталатерске и машинске струке. 
ДOKAЗ:  
4.1) Доказ о пријави на осигурање за запослене - фотокопија М образаца Фонда ПИО за лица која су 
у радном односу код Понуђача односно фотокопије уговора за ангажовање уговором по другом 
основу у складу са Законом о раду; 
4.2) За дипломиране инжењере доставити фотокопију одговарајућих важећих - лиценци Инжењерске 
коморе Србије или Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре; 
4.3) За раднике – непосредне извршиоце - фотокопије уговора о раду или фотокопије уговора за 
ангажовање уговором по другом основу у складу са Законом или други доказ из којих се на 
несумњив начин може утврдити да су лица распоређена на тражена радна места 
4.4) Изјава Понуђача да располаже потребним стручним кадром - Образац бр.13 - "Изјава о 
кадровском капацитету". 
Понуђач се обавезује да ће одговорни инжењери и извођачи радова са траженим лиценцама 
битиангажовани на извођењу радова који су предмет ове јавне набавке током целог рока извршења 
уговора о јавној набавци. 
Понуђач је дужан да, током реализације уговора за ову јавну набавку, за сваку врсту радова обезбеди 
одговарајуће извршиоце.  
Понуђач се обавезује да ће одговорни инжењери и извођачи радова са траженим лиценцама бити 
ангажовани на извођењу радова који су предмет ове јавне набавке током целог рока извршења 
уговора о јавној набавци. 
Понуђач је дужан да, током реализације уговора за ову јавну набавку, за сваку врсту радова  обезбеди 
одговарајуће извршиоце. 
„ 
 
 

IV 
 

 У поглављу IV ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ,  мења се 
Образац 8  – Референтна листа (страна 25/53) и након измене гласи:  
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„ОБРАЗАЦ БРОЈ: 8   
 

ИЗЈАВА О ПОСЛОВНОМ КАПАЦИТЕТУ - РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА 
 
Да је Понуђач, у периоду од 01.01.2013. године до дана објављивања Позива за подношење 
понуда, реализовао уговоре у укупној вредности од најмање 900.000.000,00 динара без ПДВ-а 
на изградњи, доградњи, реконструкцији, санацији или адаптацији објеката пословне или јавне 
намене, од чега: 
-  највише 3 (три) уговора, који се односе на испоруку и монтажу позоришне и сценске опреме 
у укупној вредности најмање 360.000.000,00 динара без ПДВ-а, од чега бар 1 уговор мора бити 
у минималном износу од 240.000.000,00 динара без ПДВ-а, 
 - уговоре на извођењу грађевинских или грађевинско-занатских радова и инсталатерских 
радова (вик, електроенергетске, телекомуникационе, сигналне и термотехничке инсталације) у 
укупној вредности најмање 540.000.000,00 динара без ПДВ-а. 

Редни 
број 

Назив наручиоца  
Датум 

реализације  
уговора 

Назив предмета набавке 
Вредност 
изведених 

радова  

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

УКУПНО:  

Изјава је дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу. 

Датум и место  
 

Потпис овлашћеног лица 
понуђача 

   
Наручилац упозорава да је давање нeистиних података у понуди и необавештавање наручиоца о промени 
података основ за прекршајну одговорност понуђача, у смислу члана 170. став 1.  тачка 3) ЗЈН. 
ПОЗИВАЈУ СЕ ПОНУЂАЧИ ДА ПРИЛИКОМ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ ПОПУНЕ И 
ПРИЛОЖЕ ОВАЈ ИЗМЕЊЕНИ ОБРАЗАЦ БР. 8.“ 
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V 
 
У поглављу VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ мења се 
тачка 3.  РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ и став 1. тачке 4.  ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 
(страна 41/53) и након измене гласе: 
 

„3. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
 Рок за подношење понуде је   18.12.2019. године до 11:00 часова. 
 Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније 
до рока из става 1.  без обзира на начин достављања. 
 
 4. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 
 Јавно отварање понуда отпочеће исти дан, дана 18.12.2019. године у просторијама 
Наручиоца, у Суботици, Трг слободе 1, са почетком у 12:00 часова, у Старој Градској кући, у 
Зеленој сали.“ 
  

VI 
 

У осталом, Конкурсна документација остаје непромењена. 
 

 
 

 
Комисија за јавне набавке 


