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Република Србија                                                                                                                                  
Аутономна Покрајина Војводина 
Општинска управа општине Нови Кнежевац 
Комисија за јавну набавку                                                                  
Број: IV-404-18-13/2020 
Дана: 5.6.2020. 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 1.2.11/2020 – Израда пројектно техничке 
документације за изградњу спортске хале у Новом Кнежевцу врши  
  
 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

1) У делу конкурсне документације, за јавну набавку бр.ЈН 1.2.11/2020 – Израда 
пројектно техничке документације за изградњу спортске хале у Новом Кнежевцу, на 
страни 11-13/44. 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:  

 

Редни 
број Услови: Докази: 

1. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из регистра Агенције за 
привредне регистре, односно извод из регистра 
надлежног Привредног суда,  

 ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из регистра Агенције за 
привредне регистре. 

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). 

2. Да он и његов законски заступник нису 
осуђивани за неко од кривичних дела као 
чланови организоване криминалне групе, 
да нису осуђивани 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) 

 ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И 
ПРЕДУЗЕТНИК: Уверење из казнене евиденције 
надлежне полицијске управе Министарства 
унутрашњих послова - захтев за издавање овог уверења 
може се поднети према месту рођења (сходно члану 2. 
став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији („Сл. 
лист СФРЈ“, бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње 
послове општине на чијој територији је то лице рођено) и 
према месту пребивалишта. 

Напомена: У случају да правно лице има више законских 
заступника, овај доказ доставити за сваког од њих. 
 

 ПРАВНО ЛИЦЕ: - За кривична дела организованог 
криминала - УВЕРЕЊЕ ПОСЕБНОГ ОДЕЉЕЊА (ЗА 
ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ) ВИШЕГ СУДА У 
БЕОГРАДУ, Београд, којим се потврђује да понуђач 
(правно лице) није осуђиван за неко од кривичних дела 
као члан организоване криминалне групе. С тим у вези на 
интернет страници Вишег суда у Београду објављено је 
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обавештење. 
- За кривична дела против привреде, против животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре - УВЕРЕЊЕ ОСНОВНОГ СУДА 
(које обухвата и податке из казнене евиденције за 
кривична дела која су у надлежности редовног 
кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је 
седиште домаћег правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног правног лица, којом 
се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела 
противживотне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре. 

 
Посебна напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата 
податке из казнене евиденције за кривична дела која су у 
надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно 
је поред уверења Основног суда правно лице да достави И 
УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег 
правног лица, односно седиште представништва или огранка 
страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) 
није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично 
дело примања мита. 
 
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). 

Ови докази не могу бити старији од два 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 (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона) 

ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: 

1. Уверење Пореске управе Министарства финансија  да је 
измирио доспеле порезе и доприносе и 

2. Уверење Управе јавних прихода града, односно 
општине да је измирио обавезе по основу изворних 
локалних јавних прихода.  

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). 

Ова уверења не могу бити старија од два месеца пре отварања 
понуде. 
 

4. 

 
 
 
 
 

Да има важећу дозволу надлежног органа 
за обављање делатности која је предмет 
јавне набавке, ако је таква дозвола 
предвиђена посебним прописима (чл. 75. 
ст. 1. тач. 5) Закона) – Важећа дозвола 
надлежног органа за вршење 
лабораторијских услуга - Сертификат о 
акредитацији издат од АТС-а или било 

Потврда о акредитацији издата од АТС са обимом акредитације за 
следеће опите: 

• Одређивање влажности узорака тла СРПС.У.Б1.012; 
• Одређивање запреминске масе материјала тла са порама 

методом са цилиндром познате запремине 
СРПС.У.Б1.013; 

• Одређивање гранулометријског састава СРПС.У.Б1.018; 
• Одређивање конзистенције тла – Атербергове границе 



страна 3 од 8 
 

које друге земље. СРПС.У.Б1.020; 
• Одређивање односа влажности и суве запреминске масе 

тла СРПС.У.Б1.038; 
• Лабораторијско одређивање Калифорнијског индекса 

носивости СРПС.У.Б1.042; 
• Одређивање еквивалента песковитих тла СРПС.УБ1.040; 
• Узимање узорака тла СРПС У.Б1.010; 
• Одређивање калифорнијског индекса носивости на 

терену СРПС У.Б1.043:1997(повучен) или АСТМ Д4429-
09а; 

• Одређивање ЦБР-а динамичким конусним 
пенетрометром АСТМ Д 6951/6951м-09; 

• Опит директног смицања СРПС У.Б1.028; 
• Геотехничко испитивање и истраживање, 

Лабораторијско испитивање тла – део 10 Испитивање 
директног смицања СРПС ЦЕН ИСО/ТС 17892-10; 

• Одређивање притисне чврстоће тла СРПС У.Б.030; 
• Одређивање стишљивости тла СРПС У.Б1.032; 
• Одређивање деформације и чврстоће тла помоћу 

оптерећења кружном плочом ДИН 18134:2012. 
 

 
 
ИСТИ САДА ГЛАСИ: 
 

Редни 
број Услови: Докази: 

1. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из регистра Агенције за 
привредне регистре, односно извод из регистра 
надлежног Привредног суда,  

 ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из регистра Агенције за 
привредне регистре. 

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). 

2. Да он и његов законски заступник нису 
осуђивани за неко од кривичних дела као 
чланови организоване криминалне групе, 
да нису осуђивани 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) 

 ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И 
ПРЕДУЗЕТНИК: Уверење из казнене евиденције 
надлежне полицијске управе Министарства 
унутрашњих послова - захтев за издавање овог уверења 
може се поднети према месту рођења (сходно члану 2. 
став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији („Сл. 
лист СФРЈ“, бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње 
послове општине на чијој територији је то лице рођено) и 
према месту пребивалишта. 

Напомена: У случају да правно лице има више законских 
заступника, овај доказ доставити за сваког од њих. 
 

 ПРАВНО ЛИЦЕ: - За кривична дела организованог 
криминала - УВЕРЕЊЕ ПОСЕБНОГ ОДЕЉЕЊА (ЗА 
ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ) ВИШЕГ СУДА У 
БЕОГРАДУ, Београд, којим се потврђује да понуђач 
(правно лице) није осуђиван за неко од кривичних дела 
као члан организоване криминалне групе. С тим у вези на 
интернет страници Вишег суда у Београду објављено је 
обавештење. 
- За кривична дела против привреде, против животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, 
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кривично дело преваре - УВЕРЕЊЕ ОСНОВНОГ СУДА 
(које обухвата и податке из казнене евиденције за 
кривична дела која су у надлежности редовног 
кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је 
седиште домаћег правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног правног лица, којом 
се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела 
противживотне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре. 

 
Посебна напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата 
податке из казнене евиденције за кривична дела која су у 
надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно 
је поред уверења Основног суда правно лице да достави И 
УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег 
правног лица, односно седиште представништва или огранка 
страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) 
није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично 
дело примања мита. 
 
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). 

Ови докази не могу бити старији од два 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 (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона) 

ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: 

3. Уверење Пореске управе Министарства финансија  да је 
измирио доспеле порезе и доприносе и 

4. Уверење Управе јавних прихода града, односно 
општине да је измирио обавезе по основу изворних 
локалних јавних прихода.  

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). 

Ова уверења не могу бити старија од два месеца пре отварања 
понуде. 
 

4. 

 
 
 
 
 

Да има важећу дозволу надлежног органа 
за обављање делатности која је предмет 
јавне набавке, ако је таква дозвола 
предвиђена посебним прописима (чл. 75. 
ст. 1. тач. 5) Закона) – Важећа дозвола 
надлежног органа за вршење 
лабораторијских услуга - Сертификат о 
акредитацији издат од АТС-а или било 
које друге земље. 

Потврда о акредитацији издата од АТС са обимом акредитације за 
следеће опите: 

• Одређивање влажности узорака тла СРПС.У.Б1.012; 
• Одређивање запреминске масе материјала тла са порама 

методом са цилиндром познате запремине 
СРПС.У.Б1.013; 

• Одређивање гранулометријског састава СРПС.У.Б1.018; 
• Одређивање конзистенције тла – Атербергове границе 

СРПС.У.Б1.020; 
• Одређивање односа влажности и суве запреминске масе 

тла СРПС.У.Б1.038; 
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• Лабораторијско одређивање Калифорнијског индекса 
носивости СРПС.У.Б1.042; 

• Одређивање еквивалента песковитих тла СРПС.УБ1.040; 
• Узимање узорака тла СРПС У.Б1.010; 
• Одређивање калифорнијског индекса носивости на 

терену СРПС У.Б1.043:1997(повучен) или АСТМ Д4429-
09а; 

• Одређивање ЦБР-а динамичким конусним 
пенетрометром АСТМ Д 6951/6951м-09; 

• Опит директног смицања СРПС У.Б1.028; 
• Геотехничко испитивање и истраживање, 

Лабораторијско испитивање тла – део 10 Испитивање 
директног смицања СРПС ЦЕН ИСО/ТС 17892-10; 

• Одређивање притисне чврстоће тла СРПС У.Б.030; 
• Одређивање стишљивости тла СРПС У.Б1.032; 
• Одређивање деформације и чврстоће тла помоћу 

оптерећења кружном плочом ДИН 18134:2012. 

Напомена:  
 У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, 

ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не 
прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно 
испунити овај обавезан услов понуђач може доказати 
испуњеност истог преко подизвођача којем је поверио 
извршење тог дела набавке. 

 У случају да понуду подноси група понуђача, овај 
обавезан услов дужан је да испуни понуђач из групе 
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за 
који је неопходна испуњеност овог услова. 
 

 
 
 

2) У делу конкурсне документације, за јавну набавку бр.ЈН 1.2.11/2020 – Израда 
пројектно техничке документације за изградњу спортске хале у Новом Кнежевцу, на 
страни 18/44. 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 1.2.11/2020 – Израда пројектно техничке документације за изградњу спортске хале у 
Новом Кнежевцу – НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена 
од стране наручиоца до 8.6.2020. године, до 10:30 часова. Јавно отварање понуда извршиће се 
8.6.2020. 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 1.2.11/2020 – Израда пројектно техничке документације за изградњу спортске хале у 
Новом Кнежевцу – НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена 
од стране наручиоца до 10.6.2020. године, до 10:30 часова. Јавно отварање понуда извршиће 
се 10.6.2020. 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 1.2.11/2020 – Израда 
пројектно техничке документације за изградњу спортске хале у Новом Кнежевцу, на 
страни 42-43/44. у оквиру поглавља XIV – Образац изјаве о радном ангажовању кључног 
техничког особља, мења се део:  

 
Ред. 
бр. Име и презиме Број лиценце 

1.  
одговорни пројектант 

архитектонских пројеката са 
важећом лиценцом 300 

 

2.  
одговорни пројектант 

архитектонских пројеката са 
важећом лиценцом 300 

 

3.  

одговорни пројектант 
грађевинских конструкција 

објеката високоградње, 
нискоградње и хидроградње са 
важећом лиценцом 310 или 311 

 

4.  

одговорни пројектант 
грађевинских конструкција 

објеката високоградње, 
нискоградње и хидроградње са 
важећом лиценцом 310 или 311 

 

5.  

одговорни пројектант 
хидротехничких објеката и 

инсталација водовода и 
канализације са важећом 

лиценцом 313 или 314 

 

6.  
одговорни  пројектант 

саобраћајне  инфраструктуре са 
важећом лиценцом 312 или 315 

 

7.  одговорни пројектант 
електроенергетских  
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инсталација ниског и средњег 
напона са важећом лиценцом 

350 

8.  

одговорни пројектант 
телекомуникационих мрежа и 
система са важећом лиценцом 

353 

 

9.  
одговорни пројектант 

машинских инсталација са 
важећом лиценцом 330 

 

10.  
одговорни инжењер за 

енергетску ефикасност зграда 
са важећом лиценцом 381 

 

11.  
одговорни пројектант објеката 

грађевинске геотехнике са 
важећом лиценцом 316  

 

12.  
координатор за безбедност и 

здравље на раду у току израде 
пројектне документације 

/ 

 
 
Дана: ___.___.2020. године 
 

Понуђач 
м.п. 

___________________ 
 
 
Напомена:  

 Уколико се ради о заједничкој понуди, овај образац попуњава понуђач или лице овлашћено за заступање 
у заједничкој понуди.  

 Уз Изјаву о радном ангажовању кључног техничког особља потребно је доставити и копије лиценце и 
потврде о важности лиценце издате од инжењерске коморе Србије, за све пројектанте, који су  радно 
ангажовани код пружаоца услуге. За координатора доставити копију уверења о положеном стручном 
испиту за обављање послова координатора за израду пројекта. 

 Неопходан кадровски капацитет, када је реч о лицима која ће бити именована за одговорне 
пројектанте, 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). 

 Употреба печата приликом попуњавања овог обрасца није обавезна. 
 
 
ИСТИ САДА ГЛАСИ: 
 
Ред. 
бр. Име и презиме Број лиценце 

1.  
одговорни пројектант 

архитектонских пројеката са 
важећом лиценцом 300 

 

2.  
одговорни пројектант 

архитектонских пројеката са 
важећом лиценцом 300 

 

3.  

одговорни пројектант 
грађевинских конструкција 

објеката високоградње, 
нискоградње и хидроградње са 
важећом лиценцом 310 или 311 

 

4.  
одговорни пројектант 

грађевинских конструкција 
објеката високоградње, 
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нискоградње и хидроградње са 
важећом лиценцом 310 или 311 

5.  

одговорни пројектант 
хидротехничких објеката и 

инсталација водовода и 
канализације са важећом 

лиценцом 313 или 314 

 

6.  
одговорни  пројектант 

саобраћајне  инфраструктуре са 
важећом лиценцом 312 или 315 

 

7.  

одговорни пројектант 
електроенергетских 

инсталација ниског и средњег 
напона са важећом лиценцом 

350 

 

8.  

одговорни пројектант 
телекомуникационих мрежа и 
система са важећом лиценцом 

353 

 

9.  
одговорни пројектант 

машинских инсталација са 
важећом лиценцом 330 

 

10.  
одговорни инжењер за 

енергетску ефикасност зграда 
са важећом лиценцом 381 

 

11.  

одговорни пројектант објеката 
грађевинске геотехнике са 
важећом лиценцом 316 или 

одговорни пројектант на изради 
геотехничких и 

инжењерскогеолошких подлога 
са важећом лиценцом 391 

 

12.  
координатор за безбедност и 

здравље на раду у току израде 
пројектне документације 

/ 

 
 
Дана: ___.___.2020. године 
 

Понуђач 
м.п. 

___________________ 
 
 
Напомена:  

 Уколико се ради о заједничкој понуди, овај образац попуњава понуђач или лице овлашћено за заступање 
у заједничкој понуди.  

 Уз Изјаву о радном ангажовању кључног техничког особља потребно је доставити копије лиценце 
издате од инжењерске коморе Србије, за све пројектанте, који су  радно ангажовани код пружаоца 
услуге. За координатора доставити копију уверења о положеном стручном испиту за обављање 
послова координатора за израду пројекта. 

 Неопходан кадровски капацитет, када је реч о лицима која ће бити именована за одговорне 
пројектанте, 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). 

 Употреба печата приликом попуњавања овог обрасца није обавезна. 
 

                                                                                                          Комисија  
                                                                                                        м.п. 

                                                                                                        за јавну набавку 


