
Основна школа „Сава Жебељан“ Црепаја  

Маршала Тита 8, Црепаја  

Број: 236  

Дана: 05.05.2020. 

 

 

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/12,14/15 и 

68/15), Комисија за јавну набавку – Радови на рушењу постојеће фискултурне сале у 

Црепаји и изградња нове спортске сале у Црепаји – 1. фаза  – JНОП 1/2020 у року 

предвиђеном за подношење понуда врши 

 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ JНОП 1/2020 

 

 

 

 

 

Мењају се следећи обрасци :  
4) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
6) ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА – тачка 6 пословни капацитет 

ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ—РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ 
СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА - РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА 
 

 

 

 

 

 

тако да исти сада гласе :  
  



4) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

- Понуђач мора да попуни , овери печатом и потпише , чиме потврђује да су тачни подаци који су у истом наведени 

 

ПОНУДА  ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА-  радови на рушењу постојеће фискултурне сале у Црепаји и изградња 

нове спортске сале у Црепаји – 1. фаза,ЈНОП  1/2020 на основу Јавног позива објављеног на Порталу  јавних 

набавки дана  _____________________. године 

4) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  

Назив понуђача :  

Правни облик:  

Седиште и адреса понуђача:  

Матични број:    

Назив и шифра делатности:    

ПИБ:    

Назив банке и 

Број рачуна:  

 

 

Телефон:  

E – mail адреса:   

Овлашћено лице за потписивање уговора:  

4) ПОДАЦИ О ТОМЕ ДА ЛИ СЕ ПОНУДА ПОДНОСИ САМОСТАЛНО ИЛИ КАО ЗАЈЕДНИЧКА 

ПОНУДА ИЛИ КАО ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ  

Понуда се подноси: 

-самостално 
 

- као заједничка 

понуда(уписати назив и 

седиште чланова групе) 
 

- као понуда са 

подизвођачем(уписати назив и 

седиште подизвођача) 
 

  

 

  

  

 

3)РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРОЈУ ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА ПОНУДА 

 

4) ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

Укупна цена без пдв:  

Гарантни рок:  

Рок извођења радова:  

Гарантни рок за изведене радове  

Референце понуђача:Изведени радови на 

изградњи, санацији, реконструкцији или 
адаптацији спортских сала у последњих 5 

година . Број објеката и квадратура 

 

Обим ангажовања подизвођача: проценат ангажовања 
 

део предмета набавке који ће се 

обавити преко подизвођача 

 

 

 

 

 

 

М.П.  ____________________________ 

(потпис овлашћеног лица) 

 
 



 
6) ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

__________________________________________________________________________________________________________ 

У ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ-  РАДОВИ НА РУШЕЊУ ПОСТОЈЕЋЕ 

ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ У ЦРЕПАЈИ И ИЗГРАДЊА НОВЕ СПОРТСКЕ САЛЕ У ЦРЕПАЈИ – 1. ФАЗА-ЈНОП  

1/2020 

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

понуду: 

Ред. 

бр. 

Услов за учешће у поступку 

јавне набавке из члана 75. и 76. 

ЗЈН: 

Упутство какао се доказује испуњеност 

услова из члана 75 и 76  : 

Испуњеност 

услова 

1 да је регистрован код надлежног 

органа, односно уписан у 

одговарајући регистар 

 
Извода из регистра Агенције за привредне 

регистре, односно извода из регистра 

надлежног Привредног суда-за правна лица. 

Извода из регистра Агенције за привредне 

регистре, односно извода из одговарајућег 

регистра –за предузетнике. 

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 

---------------------------------------  

*неоверене фотокопија 

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  

 

 
ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК, ФИЗИЧКО 

ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из казнене 

евиденције, односно уверење надлежне  

полицијске управе Министарства 

унутрашњих послова, 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 

 

- ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из казнене 

евиденције, односно Уверење надлежног суда 

суда и надлежне полицијске управе, да оно и 

његов законски заступник није осуђивано за 

неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није 

осуђивано за неко од кривичних дела против 

привреде, кривична дела против заштите 

животне средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре. За 

побројана кривична дела надлежни судови, 

чије је уверење потребно доставити, су:  

- Основни суд на чијем подручју је 

седиште правног лица, 

- Виши суд на чијем подручју је 

седиште правног лица (у случају 

када Основни суд, по овлашћењу, 

издаје уверење и за кривична дела из 

надлежности Вишег суда, тада није 

потребно посебно уверење Вишег 

суда) 

да Не 



- Виши суд у Београду да није 

осуђиван за неко од кривичних дела 

као члан организоване криминалне 

групе 

 

Напомена:  

 
▪ У случају да понуду подноси правно 

лице потребно је доставити овај 

доказ и за правно лице и за 

законског заступника 

▪ У случају да правно лице има више 

законских заступника, ове доказе 

доставити за сваког од њих 

▪ 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) 

Доказ не сме бити старија од 2 месеца  пре 

отварања понуда . 

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  

 

Уверење Пореске управе Министарства 

финансија и привреде да је измирио доспеле 

порезе и  допринеосе и уверење надлежне  

локалне самоуправе да је измирио обавезе по 

основу изворних , локалних јавних прихода -

или потврда-уверење стране државе када има 

седиште на њеној територији 

Потврда не може бити старија од 2 месеца  

пре отварања понуда. 

Напомена:  

▪ Уколико је понуђач у поступку 
приватизације, уместо 2 горе 
наведена доказа треба доставити 
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) 

---------------------------------------  

*неоверене фотокопије 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

не 

 

 

 

4 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона о 

јавним набавкама, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писмену изјаву, 

дату под кривичном и материјалном одговорношћу, односно изјаву оверену пред 

судским или управним органом, нотаром или другим надлежним органом те државе 

да не 

ДОДАТНИ  УСЛОВИ  

5 Неопходан финансијски капацитет 
-Да понуђач није пословао са губитком 

у претходне три године од дана 

објављивања јавног позива 

-Извештај о бонитету Центра за 

бонитет (Образац БОН-ЈН) 

Агенције за привредне регистре, 

да не 



који мора да садржи: статусне 

податке понуђача, сажети биланс 

стања и биланс успеха за 

претходне три обрачунске године, 

показатеље за оцену бонитета за 

претходне три обрачунске године 

(2017, 2018 и 2019). Уколико 

Извештај о бонитету Центра за 

бонитет (Образац БОН-ЈН) не 

садржи податке за 2019. Потребно 

је доставити биланс стања и 

успеха за 2019годину . У колико је 

понуђач предузетник ПДВ 

обвезник, предузетник који води 

пословне књиге по систему 

простог/двојног 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 је територији регистровано 

обављање делатност. 

6 Неопходан пословни   капацитет –  

 А)да је понуђач у последњих 5 година , 

изводио радове на изградњи,санацији 
реконструкцији или адаптацији  

спортске сале на  укупно најмање   

1500м2 
Б)да понуђач има успостављен 

систем управљања квалитетом 

ISO 9001  
-успостављен систем 

управљања заштитом здравља 

и безбедношћу на раду; 
ISO 45001 

-успостављен систем управљања 

заштитом животне срединеI SO 14001 

 

А)Референтна листа – извршеих радова  у последње три 

године  рачунајући од дана објављивања јавног позива  

Као доказ достављају се: 
- попуњен,потписан и печатом оверен Образац потврде-

референтне листе ( Образац потписује и оверава 

претходни наручилац) 
- Попуњен, потписан, печатом оверен Образац РЛ списак 

извршених услуга    - Референтна листа  

- привремене или окончана ситуација о изведеним 
радовима на изградњи,санацији реконструкцији или 

адаптацији  спортских сала.  

Референт листа и потврде се  дају на обрасцима 
који чине саставни део Конкурсне документације. 

У разматрање ће бити узети само извршени радови  

које је понуђач извршио самостално или као члан 
групе понуђача – конзорцијума, а не и као 

подизвођач другог понуђача 

Б) Сертификат система менаџмента квалитетом 
ISO9001  сертификат систем управљања заштитом 

здравља и безбедношћу на раду ISO45001 , 

сертификат систем управљања заштитом животне 

средине ISO 14001,  
 

да не 

7 кадровским капацитетом се сматра да 

понуђач има радно ангажованих: 

а) - једног дипломираног машинског 

инжињера са лиценцом 430 

- једног дипломирана грађевинска 

инжењера (ВСС), са лиценцом 410 или 

411  
б) Да понуђач има радно ангажованог : 

једно лице са уверењем од стране 

Управе за безбедност и здравље на раду 
о положеном стручном испиту o 

практичној опособљености за 

обављање послова безбедности и 
здраваља на раду. 

А) Копија уговора о раду, одговарајућег М обрасца 

(пријава на обавезно осигурање), за тражене 

инжињере  

- копије важећих лиценци Инжењерске коморе 

Србије са потврдом о важности истих за тражене 

инжињере. 

У колико понуђач има радно ангажована лица ван 

радног односа потребно је да за та лица достави и М 
образац . У колико су лица запослена код другог 

послодавца , а код понуђача су ангажована уговором о 

делу , привремено –повременим пословима , 
уговором о допунском раду .... потребно је да доставе М 

образац послодавца код кога су у радном односу. 

Б) Копија уговора о раду и М обрасца, 
копија лиценце за обављање послова безбедности 

да не 



и здравља на раду издата од стране надлежног 

министарства рада Републике Србије. 

8 да располаже довољним техничким 

капацитетом: 

Понуђач мора да располаже са најмање:,  

- 1 Радна машина –багер  

- 1 Виљушкар 
- 1 Стубна дизалица-кран 

-1 Грађевинска скела са елементима 

минимум 1500м2 

 

извод из књиге основних средстава,или уговор о закупу 

или други уговор којим се доказује право располагања. 
Уколико понуђач доставља уговор о закупу, неопходно је 

да достави и пописну листу  основних средстава 

закуподаваца. 
-За возила се прилаже фотокопија саобраћајне дозволе и 

полиса осигурања , а ако су иста у закупу потребно је 

поред саобраћајне дозволе и полиса осигурања 
закуподавца доставити и уговор о закупу 

---------------------------------------  

* Неоверене фотокопије 

  

9 Понуђач је дужан да изврши обилазак 

локације 

Изјава понуђача о обиласку локације и  увиду у 

техничку документацију 
  

Обавезни обрасци које понуђач мора да достави:  

10 Образац за оцену испуњености услова из члана 75. И 76. ЗЈН са Упутством какао 

се доказује испуњеност услова 

да не 

11 Образац понуде  да не 

12 Образац учешће подизвођача–уколико учествује у јавној набавци са 

подизвођачем 

да не 

13 Образац подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди– у колико 

доставља заједничку понуду 

да не 

14 Модел уговора да не 

15 Текст изјаве о независној понуди да не 

16  Попуњен , потписан и печатом оверен образац изјаведасуприликомсастављања 

понуде поштовали важећепрописеозасштитинараду , запошљавањуиусловимарада 

, заштитиживотнесрединекао и да немају забрану обављања делатности која је на 

снази у време подношења понуде 

да не 

17 Копију судски овереног образца ОП-(овера потписа лица овлашћеног за 

заступање) 

да не 

18 Образац структуре цене да не 

19 Изјава понуђача о обиласку локације и  увиду у техничку документацију да не 

Понуђач је у обавези да изврши  обилазак локације и изврши увид у техничку документацију  како би био упознат са 

потенцијалним проблемима приликом извођења предметних радова ,. Касније примедбе по том осному наручилац неће 

уважавати те стога захтева као обавезан – елиминациони услов достављање потписане и оверене изјаве о обиласку 

локације и  извршеном увиду у техничку документацију . У вези са увидом у техничку документацију и обиласком 

локације  понуђачи се имају обратити представнику Наручиоца Илинка Атанацков- тел. 013/671-011, те у 

договору с њим заказати тачан термин. Увид ће се вршити сваког радног дана, осим на дан отваарања 

понуда   у периоду од 09-13 часова. 

Понуђачи који изврше увид у техничку документацију и обиђу локацију у заказаном термин добиће 

потврду потписану од стране Наручиоца коју су обавезни да приложе у понуди. 

1.Понуђачје у обавези да докаже испуњеност тражених обавезних и додатних услова, у супротном 

понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

2.    Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1) 

до 4) Закона о јавним набавкама на начин одређен чланом 77. Закона, а доказе о испуњености осталих услова из 

члана 76. ЗЈН нису дужни да доставе тј. испуне. 

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно 

испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона понуђач може доказати испуњеност тог услова 

преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке. 

3.  Код заједничке понуде сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 

Закона о јавним набавкама, што доказује достављањем доказа из члана 77. овог закона, а додатне услове из члана 76. 

Закона о јавним набавкама испуњавају заједно. 

У случају заједничке понуде , прописане радње у поступку јавне набавке, предузимаће онај понуђач који има 

овлашћење у писаној форми од стране осталих понуђача, да у њихово име и за њихов рачун може предузимати те 

радње, које је обавезан да приложи уз понуду . 



Понуђач је у обавези да приложи све тражене доказе. У супротном понуда ће се сматрати неприхватљивом и иста ће 

с одбити. 

Понуђач није дужан да достави доказе који су јавно доступни на интернет страницама  надлежних органа. 

Понуђач који је уписан у регистар понуђача није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност 

обавезних услова из члана 75. став 1. тачке 1) – 4) а у складу са чланом 78. став 5. Закона о јавним набавкама. 

У том случају понуђач је у обавези да у овом прилогу за тачке 1, 2 и  3 уместо да заокружи да или не, 

упише интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. 

Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде 

Докази се могу доставити и у неовереним фотокопијама. 

Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен овим законом или 

конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно 

доступни. 

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка 

подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду 

приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у 

примереном року. 

Понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија је дужан да у року  од пет дана од дана пријема писменог 

позива наручиоца,уколико то наручилац захтева, достави оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова 

на увид .  

Наручилац је дужан да позив из претходног става упути пре доношења одлуке о избору најповољније понуде 

понуђачу чија је понуда оцењена као најповољнија. 

Уколико понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија не достави оригинал или оверену копију доказа у року 

од пет дана од дана пријема писменог позива наручиоца, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

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, а најкасније у року од пет дана од дана настанка промене у било којем од 

података из овог члана, о тој промени писмено обавести наручиоца и да је документује на прописани начин. 

Понуда и сви обрасци који се достављају уз понуду морају бити потписани од стране лица овлашћеног за заступање 

(сходно обрасцу ОП). 

  

ПОНУЂАЧ 

  

м.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(потпис овлашћеног лица) 

 

  



ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ—РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ 

 

НАЗИВ НАРУЧИОЦА 
 

 

СЕДИШТЕ 
 

 

УЛИЦА И БРОЈ 
 

 

ТЕЛЕФОН 
 

 

МАТИЧНИ БРОЈ 
 

 

ПИБ 
 

 

МЕСТО И ДАТУМ ИЗДАВАЊА 

ПОТВРДЕ 

 

На основу члана 77 став 2. тачка 2. алинеја 2) , а у вези члана 76. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник 

РС број 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац издаје   

 

П О Т В Р Д У 

Да је  понуђач _________________________________________________________________________ 

 

За нас квалитетно извршио следеће радове 

______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__ на  објекту 

__________________________________________________________________________________________

__ укупне квадратуре ______________________ м2. 

у периоду _____________.године до _____________. године, по основу уговора бр. _________ 

закљученог __________. године. 

 

 

Потврада се издаје на захтев извођача __________________________________________________ 

ради учешћа у поступку доделе уговора о јавној набавци набавке извођење радова-  РАДОВИ НА 

РУШЕЊУ ПОСТОЈЕЋЕ ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ У ЦРЕПАЈИ И ИЗГРАДЊА НОВЕ СПОРТСКЕ САЛЕ У 

ЦРЕПАЈИ – 1. ФАЗА, у отвореном поступку ЈНОП  1/20 и у друге сврхе се не може користити. 

Да су подаци тачни својим потписом потврђује : 

 

       

м.п.   законски заступник 

 

 

 

Напомена: 

Обрасце потврде копирати и доставити за све наручиоце наведене у обрасцу РЛ. 
 

  



ОБРАЗАЦ РЛ 

СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА - РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА 

Р.Б РЕФЕРЕНТНИ НАРУЧИЛАЦ ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ, БР. 

ТЕЛЕФОНА 

Референце понуђача о изведеним радовима на изградњи, 

асаптацији, санацији или реконструкцији  спортске сале.  
Назив објекта и  квадратура 

1  
 
 

 
 

 

2  
 
 

 
 

 

3  
 
 

 
 

 

4  
 
 

 
 

 

5  
 
 

 
 

 

6  
 
 

 
 

 

7  
 
 

 
 

 

8  
 
 

 
 

 

9  
 
 

 
 

 

10  
 
 

 
 

 

УКУПНО  
У СЛУЧАЈУ ВИШЕ РЕФЕРЕНЦИ ОБРАЗАЦ ТРЕБА КОПИРАТИ. Свака референтна набавка мора бити 

документована потврдом наручиоца на обрасцу потврда референтне листе. 

 

 

Место и датум          м.п.               Понуђач 

 

 

 

Сходно извршеним изменама наручилац ће продужити рок за доставу понуда. 

 

 

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА JНОП 1/2020 


