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Република Србија                                                                                                                                  
Аутономна Покрајина Војводина 
Општинска управа општине Нови Кнежевац 
Комисија за јавну набавку                                                                  
Број: IV-404-5-10/2020 
Дана: 13.2.2020. године 
23330 Нови Кнежевац • Краља Петра I Карађорђевића бр.1 
ПИБ: 101460424 • матични број: 08385327 
телефон: (0230) 82-055  • fax: (0230) 82-076  
www.noviknezevac.rs • javnenabavke@noviknezevac.rs 
 
 
 
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015) Комисија за јавну набавку бр.ЈН 1.2.10/2020 – Услуга стручног надзора над 
извођењем радова на реконструкцији и адаптацији објекта Основне школе „Јован Јовановић 
Змај“ у Новом Кнежевцу врши  
  
 
 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

1) У делу конкурсне документације, за јавну набавку бр.ЈН 1.2.10/2020 – Услуга 
стручног надзора над извођењем радова на реконструкцији и адаптацији објекта 
Основне школе „Јован Јовановић Змај“ у Новом Кнежевцу, на страни 13-15/49. у оквиру 
поглавља IV – Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона и 
упутство како се доказује испињеност тих услова, мења се део:  

 
1. 

 

 

 

Да располаже неопходним 
финансијским  капацитетом: 
 

1. Да понуђач није исказао 
губитак у пословној 2016., 
2017. и 2018. години. 
 

2. Да понуђач у последњих 6 
месеци који предходе месецу 
у коме је објављен Позив за 
подношење понуда на 
Порталу јавних набавки није 
био у блокади. 

 

 
 
 

1. Доказује се достављањем:  
 Извештаја о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН 

Агенције за привредне регистре, који садржи 
сажети биланс стања и биланс успеха за 2016., 
2017. и 2018. годину. 
 

 Потврде Народне банке Србије, Одељења за 
принудну наплату, Крагујевац, а која ће 
обухватити захтевани период;  

 
 

Напомена:  
 Ове доказе понуђач није у обавези да доставља 

уколико су подаци јавно доступни на интернет 
страници Агенције за привредне регистре и 
Народне банке Србије;  

 У случају подношења заједничке понуде, чланови 
групе понуђача заједно испуњавају задати услов о 
неопходном финансијском капацитету, уколико 
понуђач наступа са подизвођачем, дужан је да сам 
испуни задати услов о неопходном финансијском 
капацитету. 
 

2. 

 
 
 

Да располаже неопходним 
пословним капацитетом: 
 

1. Да је понуђач у периоду од 5 
(пет) година које предходе 

 
Доказује се достављањем: 
 

1. Копије уговора, са припадајућим евентуалним 
Анексима, чији предмет јесу услуге стручног 
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месецу у коме је објављен 
Позив за подношење понуда 
на Порталу јавних набавки   
извршио најмање 5 (пет) 
услуга стручног надзора над 
радовима на реконструкцији, 
адаптацији или санацији 
објеката високоградње јавне 
намене, од којих један објекат 
треба да буде образовне 
намене – основна школа, 
минималне вредности радова 
од 200.000.000,00 динара без 
ПДВ-а, у склопу ког треба да 
буде обухваћена и 
фискултурна сала. 

 
2. Понуђач је у обавези да 

поседује важеће сертификате 
из области која је предмет 
јавне набавке, и то: 
• ISO 9001 – систем 

менаџмента квалитетом, 
• ISO 14001 – систем 

менаџмента заштите 
животне средине, 

• OHSAS 18001 – систем 
менаџмента заштитом 
здравља и безбедношћу 
на раду, 

• ISO 50001 – систем 
менаџмента енергијом. 

 

надзора над радовима на реконструкцији, адаптацији 
или санацији објеката високоградње јавне намене 
(Образац референци понуђача), који је валидан само 
у случају да су за пружене услуге достављене и 
потврде ранијих корисника потписане од стране 
одговорног лица (Образац потврде референци 
крајњег корисника). Образац референтне листе 
понуђача и Образац потврде референтне листе 
крајњег корисника саставни су део конкурсне 
документације; 

 
2. Копије важећих сертификата. 

 
 

Напомена:  
 Потврде Наручилаца могу бити достављене и на 

другим обрасцима који садржински одговарају 
обрасцу потврде из конкурсне документације. 

 У случају подношења заједничке понуде, чланови 
групе понуђача заједно испуњавају задати услов о 
неопходном пословном капацитету, уколико 
понуђач наступа са подизвођачем, дужан је да сам 
испуни задати услов о неопходном пословном 
капацитету.  

 

3. Да располаже неопходним 
техничким капацитетом, односно 
следећом техничком опремом: 
 
• најмање 1 (једно) путничко 

возило, 
• најмање 2  (два) рачунара, 
• најмање 1 (један) штампач А3, 
• најмање 1 (један) штампач А4. 

 

 
Доказује се достављањем: 
  

• за опрему набављену до краја године која претходи 
години у којој се спроводи јавна набавка, пописна 
листа или аналитичка картица основних средстава 
на којим ће видно бити означена тражена техничка 
опрема. Пописна листа мора бити са последњим 
датумом у години која претходи години у којој се 
јавна набавка спроводи, потписана од стране 
овлашћеног лица и оверена печатом понуђача; 

• за опрему набављену у години у којој се јавна 
набавка спроводи – рачун и отпремница; 

• доказ о закупу – фотокопија уговора о закупу са 
пописном листом закуподавца; 

• доказ о лизингу – фотокопија уговора о лизингу; 
• за путничко возило, без обзира на основ коришћења 

(власништво, закуп, лизинг) – копије саобраћајних 
дозвола (фотокопије и испис из читача) и полисе 
осигурања важеће на дан отварања понуда. 
 

4. Да располаже неопходним 
кадровским  капацитетом, односи се 
на број и структуру стручних лица 
која ће бити ангажована на 
реализацији предметне јавне набавке. 
Понуђач мора да има ангажовано, 
сходно чл. 197. до 202. Закона о раду, 
најмање 7 (седам) запослених радника, 
од тога: 

 
Доказује се достављањем: 
  

• Изјаве о радном ангажовању кључног техничког 
особља које ће бити задужено за извршење услуге 
(Образац изјаве о радном ангажовању кључног 
техничког особља).  
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• 1 (један) дипломирани инжењер 

архитектуре који располаже са 
важећом лиценцом 300 или 400; 

• 1 (један) дипломирани 
грађевински инжењер који 
располаже са важећом лиценцом 
310 или 410; 

• 1 (један) дипломирани инжењер 
машинства који располаже са 
важећом лиценцом 330 или 430; 

• 1 (један) дипломирани инжењер 
електротехнике који располаже са 
важећом  лиценцом 350 или 450; 

• 1 (један) дипломирани инжењер 
електротехнике који располаже са 
важећом  лиценцом 353 или 453; 

• 1 (један) одговорни инжењер 
енергетске ефикасности који 
располаже са важећом лиценцом 
381; 

• 1 (једно) лице које поседује 
лиценцу Б2 за пројектовање 
стабилних система  за  дојаву  
пожара. 
 

 
Напомена: 

 Једна особа може бити носилац и више лиценци. 
 Понуђач је у обавези да за цео период вршења 

предметне услуге обезбеди ангажовање стручних 
кадрова  који  располажу наведеним лиценцама. 

 Неопходан кадровски капацитет, када је реч о 
лицима која ће бити именована за вршиоце 
стручног надзора, понуђач испуњава и уколико има 
ангажована лица која поседују Решења надлежног 
министарства о испуњености услова за издавање 
лиценце из тражене области а на основу члана 28. 
Правилника о полагању стручног испита у области 
просторног и урбанистичког планирања, израде 
техничке документације, грађења и енергетске 
ефикасности, као и лиценцама за одговорна лица и 
регистру лиценцираних инжењера, архитеката и 
просторних планера („Сл.гласник РС“, бр. 51/19). 
 

 
 
 
ИСТИ САДА ГЛАСИ: 
 

1. 

 

 

 

Да располаже неопходним 
финансијским  капацитетом: 
 

1. Да понуђач није исказао 
губитак у пословној 2016., 
2017. и 2018. години. 
 

2. Да понуђач у последњих 6 
месеци који предходе месецу 
у коме је објављен Позив за 
подношење понуда на 
Порталу јавних набавки није 
био у блокади. 

 

 
Доказује се достављањем: 
  

1. Извештаја о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН 
Агенције за привредне регистре, који садржи 
сажети биланс стања и биланс успеха за 2016., 
2017. и 2018. годину. 

 
2. Потврде Народне банке Србије, Одељења за 

принудну наплату, Крагујевац, а која ће 
обухватити захтевани период;  
 
 

Напомена:  
 Ове доказе понуђач није у обавези да доставља 

уколико су подаци јавно доступни на интернет 
страници Агенције за привредне регистре и 
Народне банке Србије;  

 У случају подношења заједничке понуде, чланови 
групе понуђача заједно испуњавају задати услов о 
неопходном финансијском капацитету, уколико 
понуђач наступа са подизвођачем, дужан је да сам 
испуни задати услов о неопходном финансијском 
капацитету. 
 

2. 

 
 
 

Да располаже неопходним 
пословним капацитетом: 
 

1. Да је понуђач у периоду од 5 
(пет) година које предходе 
месецу у коме је објављен 

 
Доказује се достављањем: 
 

1. Копије уговора, са припадајућим евентуалним 
Анексима, чији предмет јесу услуге стручног 
надзора над радовима на реконструкцији, 
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Позив за подношење понуда 
на Порталу јавних набавки   
извршио најмање 5 (пет) 
услуга стручног надзора над 
радовима на реконструкцији, 
адаптацији или санацији 
објеката високоградње јавне 
намене, од којих један објекат 
треба да буде образовне 
намене – основна школа, 
минималне вредности радова 
од 200.000.000,00 динара без 
ПДВ-а, у склопу ког треба да 
буде обухваћена и 
фискултурна сала. 

 
2. Понуђач је у обавези да 

поседује важеће сертификате 
из области која је предмет 
јавне набавке, и то: 
• ISO 9001 – систем 

менаџмента квалитетом, 
• ISO 14001 – систем 

менаџмента заштите 
животне средине, 

• OHSAS 18001 – систем 
менаџмента заштитом 
здравља и безбедношћу 
на раду, 

• ISO 50001 – систем 
менаџмента енергијом. 

 

адаптацији или санацији објеката високоградње 
јавне намене (Образац референци понуђача), 
који је валидан само у случају да су за пружене 
услуге достављене и потврде ранијих 
корисника потписане од стране одговорног 
лица (Образац потврде референци крајњег 
корисника). Образац референтне листе 
понуђача и Образац потврде референтне листе 
крајњег корисника саставни су део конкурсне 
документације; 

 
2. Копије важећих сертификата. 

 
 

Напомена:  
 Неопходан пословни капацитет понуђач испуњава и 

уколико су уговори чији предмет јесу услуге 
стручног надзора над радовима на реконструкцији, 
адаптацији или санацији објеката високоградње 
јавне намене у току, у ком случају се достављју 
копије предметних уговора и потврде референтних 
услуга (за део који је извршен) од крајњег 
корисника.  

 Потврде Наручилаца могу бити достављене и на 
другим обрасцима који садржински одговарају 
обрасцу потврде из конкурсне документације. 

 У случају подношења заједничке понуде, чланови 
групе понуђача заједно испуњавају задати услов о 
неопходном пословном капацитету, уколико 
понуђач наступа са подизвођачем, дужан је да сам 
испуни задати услов о неопходном пословном 
капацитету.  

 
3. Да располаже неопходним 

техничким капацитетом, односно 
следећом техничком опремом: 
 
• најмање 1 (једно) путничко 

возило, 
• најмање 2  (два) рачунара, 
• најмање 1 (један) штампач А3, 
• најмање 1 (један) штампач А4. 

 

 
Доказује се достављањем: 
  

• за опрему набављену до краја године која претходи 
години у којој се спроводи јавна набавка, пописна 
листа или аналитичка картица основних средстава 
на којим ће видно бити означена тражена техничка 
опрема. Пописна листа мора бити са последњим 
датумом у години која претходи години у којој се 
јавна набавка спроводи, потписана од стране 
овлашћеног лица и оверена печатом понуђача; 

• за опрему набављену у години у којој се јавна 
набавка спроводи – рачун и отпремница; 

• доказ о закупу – фотокопија уговора о закупу са 
пописном листом закуподавца; 

• доказ о лизингу – фотокопија уговора о лизингу; 
• за путничко возило, без обзира на основ коришћења 

(власништво, закуп, лизинг) – копије саобраћајних 
дозвола (фотокопије и испис из читача) и полисе 
осигурања важеће на дан отварања понуда. 
 

4. Да располаже неопходним 
кадровским  капацитетом, односи се 
на број и структуру стручних лица 
која ће бити ангажована на 
реализацији предметне јавне набавке. 
Понуђач мора да има ангажовано, 
сходно Закону о раду, најмање 7 
(седам) запослених радника, од тога: 

 
Доказује се достављањем: 
  

• Изјаве о радном ангажовању кључног техничког 
особља које ће бити задужено за извршење услуге 
(Образац изјаве о радном ангажовању кључног 
техничког особља).  
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• 1 (један) дипломирани инжењер 

архитектуре који располаже са 
важећом лиценцом 300 или 400; 

• 1 (један) дипломирани 
грађевински инжењер који 
располаже са важећом лиценцом 
310 или 410; 

• 1 (један) дипломирани инжењер 
машинства који располаже са 
важећом лиценцом 330 или 430; 

• 1 (један) дипломирани инжењер 
електротехнике који располаже са 
важећом  лиценцом 350 или 450; 

• 1 (један) дипломирани инжењер 
електротехнике који располаже са 
важећом  лиценцом 353 или 453; 

• 1 (један) одговорни инжењер 
енергетске ефикасности који 
располаже са важећом лиценцом 
381; 

• 1 (једно) лице које поседује 
лиценцу Б2 за пројектовање 
стабилних система  за  дојаву  
пожара. 
 

 
 
Напомена: 

 Једна особа може бити носилац и више лиценци. 
 Понуђач је у обавези да за цео период вршења 

предметне услуге обезбеди ангажовање стручних 
кадрова  који  располажу наведеним лиценцама. 

 Неопходан кадровски капацитет, када је реч о 
лицима која ће бити именована за вршиоце 
стручног надзора, понуђач испуњава и уколико има 
ангажована лица која поседују Решења надлежног 
министарства о испуњености услова за издавање 
лиценце из тражене области а на основу члана 28. 
Правилника о полагању стручног испита у области 
просторног и урбанистичког планирања, израде 
техничке документације, грађења и енергетске 
ефикасности, као и лиценцама за одговорна лица и 
регистру лиценцираних инжењера, архитеката и 
просторних планера („Сл.гласник РС“, бр. 51/19). 
 

 
 
 

2) У делу конкурсне документације, за јавну набавку бр.ЈН 1.2.10/2020 – Услуга 
стручног надзора над извођењем радова на реконструкцији и адаптацији објекта 
Основне школе „Јован Јовановић Змај“ у Новом Кнежевцу, на страни 18/49. у оквиру 
поглавља V – Упутство понуђачима како да сачине понуду, мења се део:  

 
 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се 
први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: Општинска управа општине Нови Кнежевац, Краља Петра I 
Карађорђевића бр.1, 23330 Нови Кнежевац, са назнаком ,,Понуда за јавну набавку услуга бр. 
ЈН 1.2.10/2020 – Услуга стручног надзора над извођењем радова на реконструкцији и 
адаптацији објекта Основне школе „Јован Јовановић Змај“ у Новом Кнежевцу – НЕ 
ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
18.2.2020. године, до 10:30 часова. Јавно отварање понуда извршиће се 18.2.2020. године у 
11:00 часова у просторијама наручиоца. 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 
налази, назначити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду 
пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом.   
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ИСТИ САДА ГЛАСИ: 
 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се 
први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: Општинска управа општине Нови Кнежевац, Краља Петра I 
Карађорђевића бр.1, 23330 Нови Кнежевац, са назнаком ,,Понуда за јавну набавку услуга бр. 
ЈН 1.2.10/2020 – Услуга стручног надзора над извођењем радова на реконструкцији и 
адаптацији објекта Основне школе „Јован Јовановић Змај“ у Новом Кнежевцу – НЕ 
ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
19.2.2020. године, до 10:30 часова. Јавно отварање понуда извршиће се 19.2.2020. године у 
11:00 часова у просторијама наручиоца. 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 
налази, назначити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду 
пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом. 
 
 
 

3) У делу конкурсне документације, за јавну набавку бр.ЈН 1.2.10/2020 – Услуга 
стручног надзора над извођењем радова на реконструкцији и адаптацији објекта 
Основне школе „Јован Јовановић Змај“ у Новом Кнежевцу, на страни 43-44/49. у оквиру 
поглавља XIII – Образац потврде референци крајњег корисника, мења се део:  

   
 
Назив и седиште наручиоца: _______________________________________________________________________ 
 
Матични број: ____________________________ , ПИБ: ____________________________  
 
Телефон/факс: _______________________________________ 
 
На основу члана 77. став 2. тачка 2. подтачка 2. Закона о јавним набавкама наручилац издаје  
 
 

П О Т В Р Д У 
РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ 

 
 
Да је понуђач   _________  

(назив и седиште извршиоца услуга/понуђача) 
 
у претходних 5 (пет) година успешно извршио услуге стручног надзора над извођењем 
радова на реконструкцији, адаптацији или санацији објеката високоградње јавне намене и 
испоштовао све уговорне обавезе 
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Редни 
број 

 
Назив пројекта 

 

Периоду којем су  
извршене услуге 

(година) 

1.   

2.   

3.   

 
 
Потврда се издаје на захтев извршиоца услуга/понуђача ради учешћа у поступку јавне 
набавке мале вредности услуга бр. ЈН 1.2.10/2020 – Услуга стручног надзора над извођењем 
радова на реконструкцији и адаптацији објекта Основне школе „Јован Јовановић Змај“ у 
Новом Кнежевцу и у друге сврхе се не може користити.  
 
Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, својеручним потписом и печатом, 
потврђујем да су горе наведени подаци тачни.  
 
 
Дана: ___.___.2020. године 
 
                                                                                                  Овлашћено лице наручиоца 
 
                                                                              м.п.                  ___________________ 
 
Напомена:  

 Понуђач је у обавези да достави доказ да је, у периоду од 5 (пет) година које предходе месецу у коме је објављен 
Позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки, успешно извршио најмање 5 (пет) услуга стручног 
надзора над радовима на реконструкцији, адаптацији или санацији објеката високоградње јавне намене, од којих 
један објекат треба да буде образовне намене – основна школа, минималне вредности радова од 200.000.000,00 
динара без ПДВ-а, у склопу ког треба да буде обухваћена и фискултурна сала; 

 Потврде крајњих корисника могу бити и на другим обрасцима који садржински одговарају обрасцу потврде из 
конкурсне документације; 

 Образац копирати у потребном броју примерака и доставити за све наручиоце наведене у Обрасцу референци 
понуђача; 

 Употреба печата приликом попуњавања овог обрасца није обавезна. 
 
 
ИСТИ САДА ГЛАСИ: 
 
 
Назив и седиште наручиоца: _______________________________________________________________________ 
 
Матични број: ____________________________ , ПИБ: ____________________________  
 
Телефон/факс: _______________________________________ 
 
На основу члана 77. став 2. тачка 2. подтачка 2. Закона о јавним набавкама наручилац издаје  
 
 

П О Т В Р Д У 
РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ 

 
 
Да је понуђач   _________  

(назив и седиште извршиоца услуга/понуђача) 
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у претходних 5 (пет) година успешно извршио услуге стручног надзора над извођењем 
радова на реконструкцији, адаптацији или санацији објеката високоградње јавне намене и 
испоштовао све уговорне обавезе 
 
 

Редни 
број 

 
Назив пројекта 

 

Периоду којем су  
извршене услуге 

(година) 

1.   

2.   

3.   

 
 
Потврда се издаје на захтев извршиоца услуга/понуђача ради учешћа у поступку јавне 
набавке мале вредности услуга бр. ЈН 1.2.10/2020 – Услуга стручног надзора над извођењем 
радова на реконструкцији и адаптацији објекта Основне школе „Јован Јовановић Змај“ у 
Новом Кнежевцу и у друге сврхе се не може користити.  
 
Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, својеручним потписом и печатом, 
потврђујем да су горе наведени подаци тачни.  
 
 
Дана: ___.___.2020. године 
 
                                                                                                  Овлашћено лице наручиоца 
 
                                                                              м.п.                  ___________________ 
 
Напомена:  

 Понуђач је у обавези да достави доказ да је, у периоду од 5 (пет) година које предходе месецу у коме је објављен 
Позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки, успешно извршио најмање 5 (пет) услуга стручног 
надзора над радовима на реконструкцији, адаптацији или санацији објеката високоградње јавне намене, од којих 
један објекат треба да буде образовне намене – основна школа, минималне вредности радова од 200.000.000,00 
динара без ПДВ-а, у склопу ког треба да буде обухваћена и фискултурна сала; 

 Уколико је услуга стручног надзора у току потребно је доставити потврде крајњих корисника само за део услуге 
који је извршен (навести део услуге који је реализован); 

 Потврде крајњих корисника могу бити и на другим обрасцима који садржински одговарају обрасцу потврде из 
конкурсне документације; 

 Образац копирати у потребном броју примерака и доставити за све наручиоце наведене у Обрасцу референци 
понуђача; 

 Употреба печата приликом попуњавања овог обрасца није обавезна. 
 
 
 

                                                                                                          Комисија  
                                                                                                        м.п. 

                                                                                                        за јавну набавку 


