
 

 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 404-19/2015-IV 
Ред. број ЈН ОП: 9/2015-ПО 
Датум: 14. мај 2015. 
П Е Ћ И Н Ц И 
 

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС“, бр. 
124/2012 ) Комисија за јавну набавку је сачинила следеће 

 

ИЗМЕНЕ И  ДОПУНЕ 

                КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН ОП  404-19/2015-IV  
Изградња водоводне и канализационе мреже отпадних вода јужне радне зоне у 

насељу Шимановци –I б фаза 
 
 

I  На страни 4/47  Глава IV, Одељак 1. Пододељак 1.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ, тачка 2) 
Кадровски капацитет: 
 
Да  планирани  одговорни  извођачи  радова  који  ће  решењем  бити именовани  за  
извођење  радова  у  предметној  јавној  набавци поседују личну лиценцу и то: 
- лиценца 414 – 1 извршилац; 
- лиценца 410 – 2 извршиоца. 
 
 
МЕЊА И ДОПУЊУЈЕ СЕ, тако да сада гласи: 
 
„ Да  планирани  одговорни  извођачи  радова  који  ће  решењем  бити именовани  за  
извођење  радова  у  предметној  јавној  набавци поседују личну лиценцу и то: 

 
- лиценца 414 – 1 извршилац; 
- лиценца 410 – 1 извршилац; 
- лиценца 450 – 1 извршилац “ . 
 
II  У складу са изменом и допуном из става 1. потребно је извршити одговарајуће измене и 
на странама 6/47 и  27/47  конкурсне документације и доставити измењене и допуњене 
стране, које се налазе у Прилогу ове измене и допуне. 
 
III Ове Измене и допуне конкурсне документације чине саставни део конкурсне 
документације . 

 

 

ПРИЛОЗИ:  

- Измењене и допуњене стране бр. 4/47, 6/47 и 27/47 ( Нови Образац бр. 2 )  

 

 



 

ДОСТАВИТИ: 

- На Портал јавних набавки 
- На веб-сајт Наручиоца 

 

 

              КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

2) Да он 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 му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 
време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) 
Закона); 

4) Да је 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); 

5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 
предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) . 

6) 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 
гарантује да је ималац права интелектуалне својине (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 чланом 76. Закона, и то: 
1)   Пословни капацитет: 
Понуђач је морао у  претходне три године  (2012/13/14 ) да изведе радове на 
изградњи водоводне или канализационе мреже у вредности од најмање 
35.000.000,00 динара без ПДВ-а . 
 

                      2) Кадровски капацитет: 
Да  планирани  одговорни  извођачи  радова  који  ће  решењем  бити 
именовани  за  извођење  радова  у  предметној  јавној  набавци поседују 
личну лиценцу и то: 
 
- лиценца 414 – 1 извршилац; 
- лиценца 410 – 1 извршилац; 
- лиценца 450 – 1 извршилац. 
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4.Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати  да је измирио доспеле порезе, 
доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима  Републике Србије или стране 
државе када има седиште на њеној територији. 
Докази за правна лица, предузетнике и физичка лица: Потрвда (уверење) Министарства 
финансија и привреде - Пореске управе за измирене доспеле порезе и доприносе које 
администрира ова управа  и потврда (уверење) надлежне управе локалне  самоуправе  за   
измирене  доспеле  обавезе  по основу изворних локалних јавних прихода - или потврда – 
уверење стране државе када има седиште на њеној територији - ако је понуђач у поступку 
приватизације доставља потврду Агенције за приватизацију ( копије, ове потврде по датуму 
издавања не смеју бити старије од два месеца  пре отварања понуда). 

                      
5.Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да има важећу дозволу 
надлежног органа за обављање делатности која је предмет  јавне набавке , ако је таква 
дозвола предвиђена посебним прописом. 
Доказ: За ову јавну набавку се не тражи испуњеност услова из члана 75.тачка 5)ЗЈН. 
 
6.Услов: 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 гарантује да је ималац права интелектуалне 
својине. 
Доказ: Понуђач попуњава образац  Изјаве, потписан и оверен од стране овлашћеног лица 
понуђача да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права 
интелектуалне својине 

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

1) Пословни капацитет - Доказ: Понуђач је дужан да достави референц 
листу (назив Наручиоца,  контакт особу и број телефона, вредност 
извршених радова који су предмет јавне набавке) у претходне 3 године 
(2012/13/14. год.). Референц листа мора да буде оверена печатом и 
потписана од стране одговорног лица понуђача. Понуђач доставља 
Потврде Наручилаца наведених у референц листи. 

2) Кадровски капацитет – Доказ: Копије  личних лиценци ( 414, 410 и 450) 
издатих  од  Инжењерске  коморе  Србије са  потврдама  о  важности 
лиценце. Докази  о  радном  статусу:  за наведене носиоце лиценци 
који су код понуђача запослени – фотокопија радне  књижице  и  МА  
или  другог  одговарајућег  обрасца,  односно  за носиоце лиценци који 
нису запослени код понуђача: уговор - фотокопија уговора  о  
обављању  привремених  и  повремених  послова (чији  је предмет  ова  
јавна  набавка)  уз  изјаву  понуђача  о  одговорним извођачима,  који  
ће  решењем  бити  именовани  за  извођење  радова  у предметној  
јавној  набавци  и  који  ће  бити  расположиви  у  периоду извршења  
уговора  за  предметну  јавну  набавку (Образац  из  конкурсне 
документације).  Ако  у  уговору  није  наведена  ова  јавна набавка, 
приложити  и  Анекс  уговора  којим  ће  се  Наручилац  и  одговорни 
извођач радова обавезати да ће наведено лице бити на располагању 
за време реализације конкретне јавне набавке . 
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Образац бр. 2 
 

VII  ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75 и 76. ЗЈН 

Испуњеност услова из члана 75.и 76. Закона о јавним набавкама понуђач доказује 
достављањем следећих доказа уз понуду: 

 

Ред.  
број 

Обавезни услови из 
члана 75. ЗЈН: 

Докази из члана 77. ЗЈН и члана 21., 22. 
и 23. Правилника  о обавезним елемент. 
конк. док.у поступцима ЈН и начину 
доказ.испуњености услова 

Испуњеност 
услова 

1. 

Да је регистрован код 
надлежног органа, 
односно уписан у 
одговарајући регистар 

ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из регистра Агенције за 

привредне регистре, односно извод из регистра 
надлежног Привредног суда.  
ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из регистра Агенције за 

привредне регистре.  
ФИЗИЧКО ЛИЦЕ:Копија личне карте или пасоша. 

Напомена:  
- У случају да понуду подноси 
група понуђача, овај доказ доставити за сваког 
учесника из групе; 
- У случају да понуђач подноси 
понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за 
подизвођача (ако је више подизвођача, доставити 
за сваког од њих). 

да не 

2. 

Да он 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. 
 

ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из казнене евиденције, 

односно Уверење првостепеног 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 кривично дело против 
привреде, кривична дела против заштите животне 
средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре. За побројана 
кривична дела надлежни судови, чија уверења  је 
потребно доставити, су:  
- Основни суд на чијем подручју је седиште 
правног лица; 
и 
- Виши суд у Београду (посебно одељење 
за организовани криминал) да није осуђиван за 
неко од кривичних дела као члан организоване 
криминалне групе. 
ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК ПРАВНОГ ЛИЦА: 
Извод из казнене евиденције, односно уверење 
надлежне полицијске управе Министарства 
унутрашњих послова, према месту рођења или 
месту пребивалишта лица, да није осуђиван за 
неко од кривичних дела као члан организоване 
криминалне групе, да није осуђиван за кривична 
дела против привреде, кривична дела против 
заштите животне средине, кривично дело примања 
или давања мита, кривично дело преваре. 
 Напомена:  
- У случају да понуду подноси правно лице 
потребно је доставити ове доказе и за правно лице 
и за законског заступника; 
- У случају да правно лице има више 
законских заступника за сваког од њих треба 
доставити ове доказе; 

да не 



 

- У случају да понуду подноси група 
понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника 
из групе; 
- У случају да понуђач подноси понуду са 
подизвођачем, ове доказе доставити и за 
подизвођача (ако је више подизвођача, доставити 
за сваког од њих). 
ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК: 

Извод из казнене евиденције, односно уверење 
надлежне полицијске управе Министарства 
унутрашњих послова, према месту рођења или 
месту пребивалишта лица, да није осуђиван за 
неко од кривичних дела као члан организоване 
криминалне групе, да није осуђиван за кривична 
дела против привреде, кривична дела против 
заштите животне средине, кривично дело примања 
или давања мита, кривично дело преваре. 
ВАЖИ ЗА СВЕ: 

Ови докази не могу бити старији од два месеца пре 
отварања понуда 

3. 

Да му није изречена 
мера забране 
обављања 
делатности, која је на 
снази у време 
објављивања односно 
слања позива за 
подношење понуда. 
 

 ПРАВНО ЛИЦЕ: Потврде Привредног и 

Прекршајног суда да му није изречена мера 
забране обављања делатности, или потврда 
Агенције за привредне регистре да код овог органа 
није регистровано да му је као привредном 
друштву изречена мера забране обављања 
делатности која је на снази у време објаве позива 
за подношење понуда. 
ПРЕДУЗЕТНИК: Потврда Прекршајног суда да му 

није изречена мера забране обављања делатности 
или потврда Агенције за привредне регистре да 
код овог 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. 
ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: Потврда Прекршајног суда да му 

није изречена мера забране обављања одређених 
послова. 
Напомена: 
- У случају да понуду подноси група 
понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника 
из групе; 
- У случају да понуђач подноси понуду са 
подизвођачем, ове доказе доставити и за 
подизвођача (ако је више подизвођача доставити 
за сваког од њих). 
ВАЖИ ЗА СВЕ: Ови докази морају бити издати 

након објављивања позива за подношење понуда 
на Порталу јавних набавки. 

Овај доказ не може бити старији од два 
месеца пре отварања понуда 

да не 

4. 

Да је измирио доспеле 
порезе, доприносе и 
друге јавне дажбине у 
складу са прописима  
Републике Србије или 
стране државе када 
има седиште на њеној 
територији. 

 

ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, ФИЗИЧКО 
ЛИЦЕ: 

- Уверење Пореске управе Министарства 
финансија и привреде да је измирио доспеле 
порезе и доприносе 
и 
- Уверење надлежне управе локалне 
самоуправе (Управе јавних прихода града, 
односно општине) да је измирио обавезе по основу 
изворних локалних јавних прихода.  
Напомена:  
- Уколико је понуђач у поступку 
приватизације, уместо два горе наведена доказа 

да не 



 

треба да достави уверење Агенције за 
приватизацију да се налази у поступку 
приватизације; 
- У случају да понуду подноси група 
понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника 
из групе; 
- У случају да понуђач подноси понуду са 
подизвођачем, ове доказе доставити и за 
подизвођача (ако је више подизвођача доставити 
за сваког од њих). 
ВАЖИ ЗА СВЕ: 

Ови докази не могу бити старији од два месеца 
пре отварања понуда. 

 

5. 

Додатни услови из 
члана 76. ЗЈН            Докази из члана 77. ЗЈН 

  

6. 

Пословни капацитет: 
Понуђач је морао у  
претходне три године  
(2012/13/14 ) да 
изведе радове на 
изградњи водоводне и 
канализационе мреже 
у вредности од 
најмање 35.000.000,00 
динара без ПДВ-а 

Референц листa (назив Наручиоца,  контакт 
особу и број телефона, вредност извршених 
радова који су предмет јавне набавке) у 
последње 3 године (2012/13/14. год.). 
Референц листа мора да буде оверена 
печатом и потписана од стране одговорног 
лица понуђача. Понуђач доставља Потврде 
Наручилаца наведених у референц листи. 
 

да не 

7. 

Кадровски 
капацитет: 
Да  планирани  
одговорни  извођачи  
радова  који  ће  
решењем  бити 
именовани  за  
извођење  радова  у  
предметној  јавној  
набавци поседују 
личну лиценцу и то: 

 
- лиценца 414 – 1 
извршилац; 
- лиценца 410 – 1 
извршилац; 
- лиценца 450 – 1 
извршилац; 
 

Копије  личних лиценци ( 414, 410 и 450) 
издатих  од  Инжењерске  коморе  Србије са  
потврдама  о  важности лиценце. Докази  о  
радном  статусу:  за наведене носиоце 
лиценци који су код понуђача запослени – 
фотокопија радне  књижице  и  МА  или  другог  
одговарајућег  обрасца,  односно  за носиоце 
лиценци који нису запослени код понуђача: 
уговор - фотокопија уговора  о  обављању  
привремених  и  повремених  послова (чији  је 
предмет  ова  јавна  набавка)  уз  изјаву  
понуђача  о  одговорним извођачима,  који  ће  
решењем  бити  именовани  за  извођење  
радова  у предметној  јавној  набавци  и  који  
ће  бити  расположиви  у  периоду  
извршења  уговора  за  предметну  јавну  
набавку (Образац  из  конкурсне 
документације).  Ако  у  уговору  није  
наведена  ова  јавна  набавка, приложити  и  
Анекс  уговора  којим  ће  се  Наручилац  и  
одговорни извођач радова обавезати да ће 
наведено лице бити на располагању за време 
реализације конкретне јавне набавке 

да не 

 

Табела се попуњава за сваког понуђача, односно члана групе понуђача појединачно 
заокруживањем «да» или «не». (по потреби образац се може копирати). 



 

 

 

 
 
 
 
 

Датум:_______                                                       М.П.                       потпис овлашћеног лица 
 
Место._______ 
 
 
 
 

Напомена: 
         Докази о испуњености услова из члана 75. и 76.Закона о јавним набавкама се могу доставити у 
неовереним копијама. Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија 
је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави оргинал или 
оверену копију свих или поједних доказа. 
Понуђач  чија понуда буде оцењена као најповоњнија, дужан је да у року који не може бити краћи од пет дана 
од дана пријема писменог позива наручиоца(који ће наручилац упутити понуђачу чија је понуда оцењена као 
најповољнија пре доношења одлуке о додели уговора) достави оргинал или оверену копију доказа о 
испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама.Уколико понуђач чија је понуда оцењена као 
најповољнија не достави оргинал или оверену копију доказа , наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву, а достављање оргинала/оверених копија ће тражити од понуђача који је следећи на ранг 
листи. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


