
ОШ „Петефи бригада“ Кула 
Број: 659-0203-07 
Датум: 26.01.2016. године 
К у л а  
 

На основу члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015) у отвореном поступку јавне набавке број 1/2015, Јавна 

набавка радова - Санација школско-спортске хале ОШ „Петефи бригада“ Кула која је 

објављена на Порталу јавних набавки и интерент страници наручиоца 31.12.2015. године 

 

ВРШЕ СЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БР. 2 И ТО: 
 

На страни 4/33 Конкурсне документације, у оквиру поглавља IV, у делу који се 
односи на додатне услове (тачка 1, подтачка 1.2.) додатни услов наведен под тачком 1) 
мења се и гласи: 

„1) Да понуђач располаже довољним пословним капацитетом, односно да је у 
периоду од 01.01.2010. године до дана објављивања позива за подношење 
понуда: 

- израдио и поставио најмање један ливени полиуретански под, површине 
најмање 800 m2  

- извео радове на монтажи најмање 1.000 m2 термоизолазионих сендвич 
панела“ 

На страни 5/33 Конкурсне документације, у оквиру поглавља IV, у делу који се 
односи на додатне услове (тачка 1, подтачка 1.2.) у тачки 3) која се односи на кадровски 
капацитет, у алинеји 2 додају се речи „обучена за рад на висини“. Алинеја 3 брише се и 
додају се две нове алинеје: 

„ - два КВ бравара обучена за рад на висини“ 

„ - два КВ лимара обучена за рад на висини“ 

На страни 5/33 Конкурсне документације, у оквиру поглавља IV, у делу који се 
односи на додатне услове (тачка 1, подтачка 1.2.) у тачки 3) која се односи на обилазак 
локације, број и реч: „5 дана“ замењују се бројем и речју: „7 дана“, а датум: 
„27.01.2016. године“ замењује се датумом „03.02.2016. године“. 

На страни 6/33 Конкурсне документације, у оквиру поглавља IV, у делу који се 
односи на доказе о испуњености додатних услова (тачка 2, подтачка 2.2.) у тачки 1) која 
се односи на доказе пословног капацитета алинеја 1 мења се и гласи: 

„ - Потврда наручиоца о изведеним радовима на изградњи и постављању 
ливеног полиуретанског пода, површине најмање 800 m2.“ 

На страни 6/33 Конкурсне документације, у оквиру поглавља IV, у делу који се 
односи на доказе о испуњености додатних услова (тачка 2, подтачка 2.2.) у тачки 1) која 
се односи на доказе пословног капацитета у алинеји 3 после речи: „окончаних 
ситуација“ додају се речи: „или фактуре/рачуна“, a речи након запете: „почетак и 
завршетак радова“, бришу се. 

На страни 6/33 Конкурсне документације, у оквиру поглавља IV, у делу који се 
односи на доказе о испуњености додатних услова (тачка 2, подтачка 2.2.) у тачки 3) која 
се односи на доказе кадровског капацитета алинеја 3, брише се. 

На страни 7/33 Конкурсне документације, у оквиру поглавља IV, у делу који се 
односи на доказе о испуњености додатних услова (тачка 2, подтачка 2.2.) у тачки 3) која 
се односи на доказ о обиласку локације број и реч у загради: „5 дана“ замењује се 
бројем и речју: „7 дана“. 

У свему осталом Конкурсна документација остаје непромењена. 



 

 

У смислу члана 63. став 5. ЗЈН-а, с обзиром да се наведенe измене и допуне 

конкурсне документације врше у року који је краћи од 8 дана, рачунајући од истека рока 

за подношење понуда, ПРОДУЖАВА СЕ рок за подношење понуда до 10.02.2016. 

године до 12 часова.  

 
П р и л о г:  

 Измењене стране Конкурсне документације (4/33, 5/33, 6/33 и 7/33) 
 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 
75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 

ТИХ УСЛОВА 
 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 
ЗАКОНА 

 
1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који 

испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке 
дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

1) Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

2) Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних 
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. 
ст. 1. тач. 2) Закона); 

3) Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе 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) Закона); 

4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је 
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема 
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде 
(чл. 75. ст. 2. Закона). 
 

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити 
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. 
Закона, и то:  

1) Да понуђач располаже довољним пословним капацитетом, односно да је у 
периоду од 01.01.2010. године до дана објављивања позива за подношење 
понуда: 

- израдио и поставио најмање један ливени полиуретански под, површине 
најмање 800 m2  

- извео радове на монтажи најмање 1.000 m2 термоизолазионих сендвич 
панела 

2) Да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом, односно да има 
ангажоване у сталном радном односу или по другом основу у складу са 
законом најмање: 

- једног дипломираног грађевинског инжењера са важећом лиценом 
Инжењерске коморе Србије: 410 (одговорни извођач радова грађевинских 
конструкција и грађевинско-занатских радова на објектима 
високоградње, нискоградње и хидроградње) или 411 (одговорни извођач 
радова грађевинских конструкција и грађевинско – занатских радова на 
објектима високоградње) 

- два атестирана заваривача обучена за рад на висини 
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- два КВ бравара обучена за рад на висини 
- два КВ лимара обучена за рад на висини 

 
3) Да је представник понуђача, најкасније 7 дана пре истека рока за 

подношење понуда, односно до 03.02.2016. године извршио обилазак 
објекта на коме ће се изводити радови, у циљу упознавања са постојећом 
ситуацијом и условима извођења радова. 

4) Да понуђач уз понуду достави узорак пода димензија минимум 5х5 цм. 
 

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 
80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. 
став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, 
за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.   

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 
понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 
4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.  

Условe из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из 
групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је 
неопходна испуњеност тог услова. 

 
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 
2.1. Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне 

набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа: 
 

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције 
за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног 
суда 

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из 
казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се 
налази седиште домаћег правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да 
правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична 
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног 
одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се 
потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела 
организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно 
уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да 
законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних 
дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту 
рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико 
понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за 
сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене 
евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим 
се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
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примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може 
поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе 
Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и 
доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је 
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или 
потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку 
приватизације.  
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

4) Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве 
(Образац изјаве, дат је у поглављу XI). Изјава мора да буде потписана од 
стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду 
подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

2.2. Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне 
набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа: 

1) За пословни капацитет: 

- Потврда наручиоца o изведеним радовима на изради и постављању 
ливеног полиуретанског пода, површине најмање 800 m2  

- Потврда наручиоца о изведеним радовима на монтажи најмање 1.000 
m2 термоизолазионих сендвич панела 

- Наведене потврде о изведеним радовима морају бити издате, 
потписане и оверене од стране наручилаца. Уз наведене потврде о 
изведеним радовима доставити фотокопије уговора и комплетних 
окончаних ситуација или фактуре/рачуна из којих се јасно и 
недвосмислено види врста, односно опис радова.  

2) За кадровски капацитет: 

- Одговарајући доказ о ангажовању, односно за лица која су стално 
запослена код понуђача доставити фотокопије пријаве-одјаве на 
обавезно социјално осигурање издате од надлежног Фонда ПИО 
(образац М или МЗА), а за лица ангажована по другом основу у складу 
са Законом, фотокопије одговарајућег акта о ангажовању 

- За најмање једног дипломираног инжењера, уз доказ о ангажовању, 
доставити фотокопију тражене личне лиценце (410 или 411) издате од 
Инжењерске коморе Србије и потврду Инжењерске коморе Србије да 
је лицена важећа 

- За најмање 2 атестирана заваривача, уз доказ о ангажовању, 
доставити фотокопију уверења (сертификата) о стручној 
оспособљености заваривача издатог од стране овлашћене институције 

- За завариваче, браваре и лимаре, уз доказ о ангажовању, доставити 
фотокопије важећих лекарских уверења за рад на висини 

3) Потрвда да је представник понуђача извршио обилазак објекта на коме 
ће се изводити радови, оверена и потписана од стране представника 
понуђача и наручиоца. (Образац потврде дат је у Поглављу XII 
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Конкурсне документације. Обалазак се може извршити најкасније 7 
дана пре истека рока за подношење понуда, уз претходну најаву од 
најмање једног дана). 

4) Узорак понуђеног пода димензија минимум 5х5 цм. 

2.3. Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког 
члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. 
став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да 
достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела 
набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.  
Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 

 
2.4. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан 

да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. 
тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део 
набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.   

 
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду 
неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора 
да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку 
оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију 
свих или појединих доказа. 
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет 
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, 
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне 
регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) Закона. 
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ 
одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет 
страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља 
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 
електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ 
доставља у изворном електронском облику. 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач 
може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, 
јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од 
стране надлежних органа те државе. 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која 
наступидо доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током 
важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 
 
 

 


