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Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 
 

Покрајинска влада 
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 

ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА 

Комисија за јавну набавку 
Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад 
Т: +381 21 487 4094 

office.uprava@vojvodina.gov.rs 

 
  

БРОЈ:404-253/2018  
 

 
ДАТУМ: 06.11.2018.године 
 

 

 

 

   

 

 

 

ИЗМЕНE И ДОПУНЕ БР.1 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА – САНАЦИЈА И АДАПТАЦИЈА ОБЈЕКАТА У 

НАДЛЕЖНОСТИ УПРАВЕ – УРЕЂЕЊЕ МОКРИХ ЧВОРОВА У ЗГРАДИ 

ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ 

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 

ЈН ОП  45/2018 
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На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 

124/12, 14/15 и 68/15) 

Комисија за јавну набавку образована Решењем в.д.директора Управе за 

заједничке послове покрајинских органа  број: 404-253/2018 од 19.10.2018. године 

п р и п р е м и л а  ј е  дана 06.11.2018.године 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНE И ДОПУНЕ БР.1 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА – САНАЦИЈА И АДАПТАЦИЈА ОБЈЕКАТА У 

НАДЛЕЖНОСТИ УПРАВЕ – УРЕЂЕЊЕ МОКРИХ ЧВОРОВА У ЗГРАДИ 

ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ 

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 

ЈН ОП  45/2018 

 

 

 

 

 

1.У Конкурсној документацији за јавну набавку радова – санација и адаптација 

објеката у надлежности Управе – уређење мокрих чворова у згради Покрајинске владе у 

отвореном поступку ЈН ОП  45/2018, на странама  50/186 и 52/186,   у делу 4. УСЛОВИ 

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И  76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ 

НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, у Табелама 

4.1.2. и 4.3.2. под редним бројем 4.кадровски капацитет у тачкама 2) после броја: «430» 

додаје се реч и број: «или 830». 

2.У Конкурсној документацији, на странама 57/186, 59/186 и 60/186, ОБРАЗАЦ 

ИЗЈАВЕ КОЈОМ ПОНУЂАЧ ПОТВРЂУЈЕ ДА ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН, 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН  ЗА ПОНУЂАЧА 

ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА – НОСИОЦА ПОСЛА и ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ 

УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН ЗА ПОНУЂАЧА ЧЛАНОВЕ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА – ЧЛАН 

ГРУПЕ ПОНУЂАЧА, мењају се и гласе: 
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НОВИ  

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ КОЈОМ ПОНУЂАЧ ПОТВРЂУЈЕ ДА ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ИЗ 

ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН 

 

  

Скраћено пословно име понуђача:  

Седиште понуђача:    

Адреса седишта:  

Матични број:    

ПИБ:    

 

 На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гланик РС“, 

бр.124/12, 14/15 и 68/15) 

 Понуђач ___________________________________________________________ 

из _______________________ул._______________________ бр.______ 

 даје под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 

 

И З Ј А В У 

 

 којом потврђује да испуњава обавезне и додатне услове садржане у Конкурсној 

документацији за јавну набавку радова – санација и адаптација објеката у 

надлежности Управе – уређење мокрих чворова у згради Покрајинске владе,у 

отвореном поступку јавне набавке број ЈН ОП 45/2018.   

 Обавезни услови: 

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар; 

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 

3) 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. 

  Додатни услови: 

  1)пословни капацитет: 

  -да поседује искуство у извођењу грађевинско-занатских и инсталатерских 

радова,минималне вредности од 60.000.000,00 динара за период од претходне 3 година 

- стручне референце за период од 2015. до 2017.године 

   2)кадровски капацитет:  

  -да има у радном односу односно радно ангажована следећа лица: 

  1)миниму 1 (један) дипломирани грађевински инжењер  високоградње лиценце 

број: 410 или 411   

  2)минимум 1 (један) дипломирани инжењер машинства  лиценца бр.430 или 830 

  3)минимум 1 (један) дипломирани инжењер електронике   лиценца бр.450 

  4) минимум 1 (један) дипломирани инжењер електротехнике   лиценца бр.453   
    
 
 

ПОНУЂАЧ 
м.п. ____________________ 

(потпис овлашћеног лица) 
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НОВИ 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН  ЗА 

ПОНУЂАЧА ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА – НОСИОЦА ПОСЛА 

 

Скраћено пословно име члана групе 

понуђача: 

 

Седиште:    

Адреса седишта:  

Матични број:    

ПИБ:    

 

На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гланик РС“, 

бр.124/12, 14/15 и 68/15) 

 Понуђач _____________________________________ из ___________________ 

ул.___________________  бр.______, као члан групе понуђача- носилац посла 

 даје под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 

 

И З Ј А В У 

 

 којом потврђује да испуњава обавезне услове и да заједно испуњава са осталим 

члановима групе понуђача додатне услове садржане у Конкурсној документацији за 

јавну набавку радова – санација и адаптација објеката у надлежности Управе – 

уређење мокрих чворова у згради Покрајинске владе,у отвореном поступку јавне 

набавке број ЈН ОП 45/2018. 

 Обавезни услови: 

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар; 

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 

3) 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. 

  Додатни услови: 

  1)пословни капацитет: 

  -да поседује искуство у извођењу грађевинско-занатских и инсталатерских 

радова,минималне вредности од 60.000.000,00 динара за период од претходне 3 година 

- стручне референце за период од 2015. до 2017.године 

   2)кадровски капацитет:  

  -да има у радном односу односно радно ангажована следећа лица: 

  1)миниму 1 (један) дипломирани грађевински инжењер  високоградње лиценце 

број: 410 или 411   

  2)минимум 1 (један) дипломирани инжењер машинства  лиценца бр.430 или 830 

  3)минимум 1 (један) дипломирани инжењер електронике   лиценца бр.450 

  4) минимум 1 (један) дипломирани инжењер електротехнике   лиценца бр.453   

     

ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧ 

м.п. ________________________ 

(потпис овлашћеног лица) 
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НОВИ 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН ЗА 

ПОНУЂАЧА ЧЛАНОВЕ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА – ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 

Скраћено пословно име члана групе 

понуђача: 

 

Седиште:    

Адреса седишта:  

Матични број:    

ПИБ:    

 

На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гланик РС“, 

бр.124/12, 14/15 и 68/15) 

 Понуђач _____________________________________ из ___________________ 

ул.___________________  бр.______, као члан групе понуђача- носилац посла 

 даје под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 

 

И З Ј А В У 

 којом потврђује да испуњава обавезне услове и да заједно испуњава са осталим 

члановима групе понуђача додатне услове садржане у Конкурсној документацији за 

јавну набавку радова – санација и адаптација објеката у надлежности Управе – 

уређење мокрих чворова у згради Покрајинске владе,у отвореном поступку јавне 

набавке број ЈН ОП 45/2018. 

 Обавезни услови: 

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар; 

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 

3) 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. 

  Додатни услови: 

  1)пословни капацитет: 

  -да поседује искуство у извођењу грађевинско-занатских и инсталатерских 

радова,минималне вредности од 60.000.000,00 динара за период од претходне 3 година 

- стручне референце за период од 2015. до 2017.године 

   2)кадровски капацитет:  

  -да има у радном односу односно радно ангажована следећа лица: 

  1)миниму 1 (један) дипломирани грађевински инжењер  високоградње лиценце 

број: 410 или 411   

  2)минимум 1 (један) дипломирани инжењер машинства  лиценца бр.430 или 830 

  3)минимум 1 (један) дипломирани инжењер електронике   лиценца бр.450 

  4) минимум 1 (један) дипломирани инжењер електротехнике   лиценца бр.453   

     

ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧ 

м.п. ________________________ 

(потпис овлашћеног лица) 
 Образац изјаве попуњава, потписује и печатом оверава понуђач члан групе понуђача   
 Сваки члан групе понуђача мора да испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке 

утврђене чланом 75. став 1. тачка 1) до 4) и став 2. ЗЈН.  
 Уколико  има више чланова групе понуђача овај образац ће се умножити у довољном броју 

примерака. 
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 3.У осталом делу Конкурсна документација за предметну набавку остаје 

непромењена. 

 4.Понуђачи су у обавези да изјаве о испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН 

дају на новим обрасцима (уколико се понуда подноси самостално или уколико понуду 

подноси група понуђача).  

 5.Сходно ставу 1. члана 63. ЗЈН Наручилац ће Измене и допуне Конкурсне 

документације, без одлагања објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет 

страници. 

   

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 1.Драган Живковић, члан 

2.Јелена Шкорић, члан 

3.Весна Ивковић, члан 

 


