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РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                                         

НАРОДНА СКУПШТИНА 

03 Број: 404-8/34-14-03 

10. новембар 2014. године 

        Б е о г р а д 

 

                                ИЗМЕНА И ДОПУНА  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012), врши 

се измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку радова: Радови на замени трафо 

станице у згради Народне скупштине Републике Србије, ЈН број 34/14. 

 

 

1) На страни 12. Конкурсне документације део текста, који се односи на додатне услове, 

односно на Пословни капацитет: „Да је понуђач у последње три године, пре 

објављивања Позива на Порталу ЈН, успешно извршио електро-инсталатерске и 

монтажне радове и сличне електро радове у минималној вредности од 50.000.000,00 

(педесет милиона) динара, а од тога у последњој години пре објављивања Позива на 

Порталу ЈН да је успешно извршио наведене радове на објекту који је културно добро 

(Закон о културним добрима, Службени гласник РС бр. 71/94), на објектима под 

заштитом Завода за заштиту споменика културе, или објектима у заштићеним 

целинама, у минималној вредности од 8.000.000,00 динара“.  

мења се и гласи: 

 

- „Да је понуђач у последње три године, пре објављивања Позива на Порталу 

ЈН, успешно извршио електро-инсталатерске и монтажне радове и сличне 

електро радове у минималној вредности од 50.000.000,00 (педесет милиона) 

динара, а од тога у последњој години пре објављивања Позива на Порталу ЈН 

да је успешно извршио наведене радове на објекту који је културно добро 

(Закон о културним добрима, Службени гласник РС бр. 71/94), на објектима 

под заштитом Завода за заштиту споменика културе, или објектима у 

заштићеним целинама, у минималној вредности од 15.000.000,00 динара.  

 

2) На страни 12. Конкурсне документације део текста, који се односи на додатне услове, 

односно на Пословни капацитет, тачка 3: 

 

- „Правно лице мора имати референцу за радове на трафостаницама“. 

              мења се и гласи: 

 

- „ Да Понуђач поседује енергетски пасош“. 

 

3) На страни 12. Конкурсне документације убацује се део текста, који се односи на 

додатне услове, односно на Пословни капацитет, тачка 4 ( предходно је то била тачка 3 

Пословног капацитета): 

„Правно лице мора имати референцу за радове на трафостаницама“ 
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4) На страни 15. Конкурсне документације део текста, који се односи на испуњеност 

додатних услова за Пословни капацитет, понуђач доказује достављањем следећих 

доказа: 

 

 За пословни капацитет: 

 

1) Понуђач је дужан да приложи: Попуњен Образац Референтна листа и попуњен Образац 

потврде. 

Потврда мора бити потписана од стране директора, односно законског заступника 

купца/наручиоца, и оверена печатом купца/наручиоца. 

Модел Обрасца Референтна листа и Обрасца Потврде налази се у конкурсној 

документацији. 

2) Сертификати понуђача: ИСО 9001, ИСО 14001, ИСО 18001. 

3) Правно лице мора имати референцу за радове на трафостаницама, што се доказује 

фотокопијом рачуна. 

 

              мења се и гласи:               

1) Понуђач је дужан да приложи: Попуњен Образац Референтна листа и попуњен 

Образац потврде. 

Потврда мора бити потписана од стране директора, односно законског заступника 

купца/наручиоца, и оверена печатом купца/наручиоца. 

Модел Обрасца Референтна листа и Обрасца Потврде налази се у конкурсној 

документацији. 

2) Сертификати понуђача: ИСО 9001, ИСО 14001, ИСО 18001. 

3) Решење о испуњености услова за издавање сертификата о енергетским својствима 

објеката високоградње – енергетски пасош.  

4) Правно лице мора имати референцу за радове на трафостаницама, што се доказује 

фотокопијом рачуна. 

 

 

5) На страни 43. Конкурсне документације део текста, који се односи на XIII Образац -

Референтна листа, део текста: 

„ Уз Списак, понуђач је дужан да приложи оверене потврде – референтне листе 

купаца/наручилаца, да је понуђач у последње три године, пре објављивања Позива на 

Порталу ЈН, успешно извршио електро-инсталатерске и монтажне радове и сличне 

електро радове у минималној вредности од 50.000.000,00 (педесет милиона) динара, а од 

тога у последњој години пре објављивања Позива на Порталу ЈН да је успешно извршио 

наведене радове на објекту који је културно добро (Закон о културним добрима, 

Службени гласник РС бр. 71/94), на објектима под заштитом Завода за заштиту 

споменика културе, или објектима у заштићеним целинама, у минималној вредности од 

8.000.000,00 динара. 

Напомена: У случају више података, образац фотокопирати“. 

              мења се и гласи: 

„ Уз Списак, понуђач је дужан да приложи оверене потврде – референтне листе 

купаца/наручилаца, да је понуђач у последње три године, пре објављивања Позива 
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на Порталу ЈН, успешно извршио електро-инсталатерске и монтажне радове и 

сличне електро радове у минималној вредности од 50.000.000,00 (педесет милиона) 

динара, а од тога у последњој години пре објављивања Позива на Порталу ЈН да је 

успешно извршио наведене радове на објекту који је културно добро (Закон о 

културним добрима, Службени гласник РС бр. 71/94), на објектима под заштитом 

Завода за заштиту споменика културе, или објектима у заштићеним целинама, у 

минималној вредности од 15.000.000,00 динара. 

Напомена: У случају више података, образац фотокопирати“. 

 

6) На страни 44. Конкурсне документације део текста, који се односи на XIV Образац 

потврде, део текста: 
                                                                                     П О Т В Р Д А 

 
„ којом потврђује да је 

понуђач___________________________________________________________________________ 

                                                                      (назив и седиште понуђача) 

 

у последње три године, пре објављивања Позива на Порталу ЈН, успешно извршио електро-

инсталатерске и монтажне радове и сличне електро радове у минималној вредности од 

50.000.000,00 (педесет милиона) динара, а од тога у последњој години пре објављивања Позива на 

Порталу ЈН да је успешно извршио наведене радове на објекту који је културно добро (Закон о 

културним добрима, Службени гласник РС бр. 71/94), на објектима под заштитом Завода за 

заштиту споменика културе, или објектима у заштићеним целинама, у минималној вредности од 

8.000.000,00 динара“. 

 

              мења се и гласи: 

               
                                                                                     П О Т В Р Д А 

 
„ којом потврђује да је 

понуђач___________________________________________________________________________ 

                                                                      (назив и седиште понуђача) 

 

у последње три године, пре објављивања Позива на Порталу ЈН, успешно извршио електро-

инсталатерске и монтажне радове и сличне електро радове у минималној вредности од 

50.000.000,00 (педесет милиона) динара, а од тога у последњој години пре објављивања 

Позива на Порталу ЈН да је успешно извршио наведене радове на објекту који је културно 

добро (Закон о културним добрима, Службени гласник РС бр. 71/94), на објектима под 

заштитом Завода за заштиту споменика културе, или објектима у заштићеним целинама, у 

минималној вредности од 15.000.000,00 динара“. 

 

У прилогу се налазе измењене стране. 
 

                                                                                     Председник Комисије за јавну набавку 

 

                                                                                                       Драган Ђурагић 
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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 чланом 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. 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 и додатне услове 

за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чланом 76. Закона, и то: 

 

 

 Пословни капацитет:  

 

5) Да је понуђач у последње три године, пре објављивања Позива на Порталу ЈН, успешно 

извршио електро-инсталатерске и монтажне радове и сличне електро радове у 

минималној вредности од 50.000.000,00 (педесет милиона) динара, а од тога у 

последњој години пре објављивања Позива на Порталу ЈН да је успешно извршио 

наведене радове на објекту који је културно добро (Закон о културним добрима, 

Службени гласник РС бр. 71/94), на објектима под заштитом Завода за заштиту 

споменика културе, или објектима у заштићеним целинама, у минималној вредности од 

15.000.000,00 динара.  

 

6) Да понуђач поседује стандарде квалитета: 

                 ИСО 9001;  

                 ИСО 14001;  

                 ИСО 18001.  
 

3) Да Понуђач поседује енергетски пасош. 

 

4) Правно лице мора имати референцу за радове на трафостаницама. 



5 

 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач 

доказује достављањем следећих доказа: 

 За пословни капацитет: 

4) Понуђач је дужан да приложи: Попуњен Образац Референтна листа и попуњен Образац 

потврде. 

Потврда мора бити потписана од стране директора, односно законског заступника 

купца/наручиоца, и оверена печатом купца/наручиоца. 

Модел Обрасца Референтна листа и Обрасца Потврде налази се у конкурсној 

документацији. 

5) Сертификати понуђача: ИСО 9001, ИСО 14001, ИСО 18001. 

6) Решење о испуњености услова за издавање сертификата о енергетским својствима 

објеката високоградње – енергетски пасош.  

7) Правно лице мора имати референцу за радове на трафостаницама, што се доказује 

фотокопијом рачуна. 

 За финансијски капацитет: 

1) Понуђач је дужан да приложи: Извештај о бонитету за ЈН (БОН ЈН) за последње три 

пословне године, који издаје АПР. 

 За кадровски капацитет:  

Понуђач је дужан да приложи: 

1) Фотокопије тражених лиценци; 

2) Фотокопије радних књижица и МА образаца запослених инжењера који поседују 

тражене лиценце. 

 За технички капацитет: 

1) За радна средства Понуђач је дужан да приложи: Регистрациони лист возила у 

власништву. 

2) За уређаје за мерење Понуђач је дужан да приложи: Уверење о еталирању и да 

инструмент буде оверен. 

 

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). Додатне услове група 

понуђача испуњава заједно. 

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.  

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 о стручној оцени понуда Комисије за јавну набавку оцењена као прихватљива, 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), 2), 3) и 4) Закона о јавним набавкама. Наручилац ће на 

интернет страници Агенције за привредне регистре проверити да ли је лице које поднесе понуду 

уписано у регистар понуђача. Понуђачи ће у својој понуди јасно навести да се налазе у регистру 

понуђача. 
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XIII  ОБРАЗАЦ – РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА 

Табела 1 – Предметни радови за последње три године до објављивања Позива на Порталу 

ЈН 

Ред. 

број 
Предмет набавке - опис Износ Купац/Наручилац 

 

1. 

   

 

 

2. 

   

 

 

3. 

   

 

 

4. 

   

 

 

Табела 2 – Предметни радови на културном добру за последњих годину дана до 

објављивања Позива на Порталу ЈН 

Ред. 

број 
Предмет набавке - опис Износ Купац/Наручилац 

 

1. 

   

 

 

2. 

   

 

 

3. 

   

 

 

4. 

   

 
Уз Списак, понуђач је дужан да приложи оверене потврде – референтне листе купаца/наручилаца, 

да је понуђач у последње три године, пре објављивања Позива на Порталу ЈН, успешно извршио 

електро-инсталатерске и монтажне радове и сличне електро радове у минималној вредности од 

50.000.000,00 (педесет милиона) динара, а од тога у последњој години пре објављивања Позива на 

Порталу ЈН да је успешно извршио наведене радове на објекту који је културно добро (Закон о 

културним добрима, Службени гласник РС бр. 71/94), на објектима под заштитом Завода за 

заштиту споменика културе, или објектима у заштићеним целинама, у минималној вредности од 

15.000.000,00 динара. 

Напомена: У случају више података, образац фотокопирати. 

Место и датум: ________________                          Потпис овлашћеног  лица понуђача 

    

_____________________________                             _______________________________               

                                                 

                                                                    М.П. 
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XIV   ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ 

Табела 1 – Предметни радови за последње три године до објављивања Позива на Порталу 

ЈН              
НАЗИВ КУПЦА/ НАРУЧИОЦА:  

СЕДИШТЕ:  

УЛИЦА И БРОЈ:  

ТЕЛЕФОН:  

МАТИЧНИ БРОЈ:  

ПИБ:  

 

Табела 2 – Предметни радови на културном добру за последњих годину дана до 

објављивања Позива на Порталу ЈН 
НАЗИВ КУПЦА/ НАРУЧИОЦА:  

СЕДИШТЕ:  

УЛИЦА И БРОЈ:  

ТЕЛЕФОН:  

МАТИЧНИ БРОЈ:  

ПИБ:  

                                                        

П О Т В Р Д А 

 
 којом потврђује да је 

понуђач__________________________________________________________________________ 

                                                      (назив и седиште понуђача) 

 

у последње три године, пре објављивања Позива на Порталу ЈН, успешно извршио електро-

инсталатерске и монтажне радове и сличне електро радове у минималној вредности од 

50.000.000,00 (педесет милиона) динара, а од тога у последњој години пре објављивања Позива на 

Порталу ЈН да је успешно извршио наведене радове на објекту који је културно добро (Закон о 

културним добрима, Службени гласник РС бр. 71/94), на објектима под заштитом Завода за 

заштиту споменика културе, или објектима у заштићеним целинама, у минималној вредности од 

15.000.000,00 динара. 

Број уговора ( или рачуна – отпремнице)________________________________________ 

Датум уговора ( или рачуна – отпремнице)______________________________________ 

Врста предмета набавке     ____________________________________________________ 

Уговорена вредност__________________________________________________________ 

 

Потвда се издаје ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке радова: Радови на замени 

трафо станице у згради Народне скупштине Републике Србије, ЈН број 34/14, и у друге сврхе се не 

може користити. Да су подаци тачни својим печатом и потписом потврђује: 

Понуђач одговара за аутентичност референци.                                                       

 

У _______________________                                 Законски заступник   

                                                                  

дана ___________________                         ___________________________ 

                                                                                     М.П. 


