
 
Република Србија   

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Апатин 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АПАТИН 
Број:  404-27/ 2020-IV 

Датум: 21.02.2020. 

Апатин 

 

 На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012 и 

14/2015, 68/2015), Наручилац, Општинска управа општине Апатин  објављује: 

 

Измене и допуне конкурсне документације 

у  поступку јавне набавке мале вредности  услуга 

ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ УЛИЦЕ СРПСКИХ 

ВЛАДАРА  ОД УЛИЦЕ СРЕДЊА ДО УЛИЦЕ МАРКА ОРЕШКОВИЋ 

РЕДНИ БРОЈ  9/2020 

 

У конкурсној документацији , у делу  V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. 

и 76. ЗАКОНА И  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, на стр.10, у делу 5.2. 
ДОДАТНИ УСЛОВИ и потребни докази за испуњење истих, сходно члану 76. и 77. Закона под тачком 2), 

кадровски капацитет  гласио је: 

 

 

2) „Да располаже неопходним кадровским капацитетом – под неопходним кадровским капацитетом 

сматра се  
да понуђач има радно ангажована лица са следећим личним лиценцама: 

1. Дипломирани инжењер архитектуре са лиценцом 300 (или 301, или 302) 

2. Дипломирани инжењер грађевине са лиценцама 312( или 315, или 318), и 313 (или 314), или 310 уместо 

свих претходно наведених. 

3. Дипломирани инжењер електротехнике са лиценцом 350 ( или 351) 

4. Дипломирани инжењер саобраћаја са лиценцом 370“ 

 

 

Мења се и  сада гласи : 
 

2) Да располаже неопходним кадровским капацитетом – под неопходним кадровским капацитетом 

сматра се  
да понуђач има радно ангажована лица са следећим личним лиценцама: 

1. Дипломирани инжењер архитектуре са лиценцом  AP 02 (или 300, или 301, или 302) 

2. Дипломирани инжењер грађевине са лиценцама GP 04-03 ( или 315, или 318, или 312, или 310), и GP 04-02 (или 

314, или 313, или 310). 

3. Дипломирани инжењер електротехнике са лиценцом EP 05-01 ( или 350,или 351) 

4. Дипломирани инжењер саобраћаја са лиценцом SP 07-01 (или 370) 

 

 

 

На стр.25 Образац бр.3 гласио је: 
Образац бр. 3 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

УСЛОВИ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

(члан 75. и 76. Закона о јавним набавкама) ПАРТИЈА 2 

 

 Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да понуђач  

________________________________________ испуњава услове прописане чланом 75. и 76. ЗЈН за учешће у 

поступку јавне набавке мале вредности бр. 9/2020 – ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

РЕКОНСТРУКЦИЈЕ УЛИЦЕ СРПСКИХ ВЛАДАРА ОД УЛИЦЕ СРЕДЊА ДО УЛИЦЕ МАРКА ОРЕШКОВИЋА

   и да о томе поседујемо све доказе прописане чланом 77. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 ), и то:  

 да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

 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; 

 да је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране  

државе у којој има седиште; 

 да над понуђачем није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно предходни стечајни поступак  

до момента објављивања Позива за достављање понуда 

 да располаже неопходаним финансијским капацитетом – под неопходним финансијским и 

пословним капацитетом сматра се  

 да над понуђачем није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно предходни стечајни поступак 

до момента објављивања Позива за достављање понуда, 

 да располаже неопходним кадровским капацитетом – под неопходним кадровским капацитетом 

сматра се да понуђач има радно ангажована лица са следећим личним лиценцама: 

 1. Дипломирани инжењер архитектуре са лиценцом 300 (или 301, или 302) 

2.  Дипломирани инжењер грађевине са лиценцама 312( или 315, или 318), и 313 (или 314), или 310 уместо свих 

претходно наведених у овој ставци. 

3. Дипломирани инжењер електротехнике са лиценцом 350 ( или 351) 

4. Дипломирани инжењер саобраћаја са лиценцом 370 

Обавезујемо се да ћемо без одлагања писмено обавестити наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу 

услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током 

важења уговора о јавној набавци и исте документовати на одговарајући начин. Такође, изјављујемо да смо 

поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине. 

 Место: ___________        Потпис овлашћеног лица 

 Датум: ___________        _____________ 

 

 

 Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача потребно је да се наведени образац изјаве фотокопира у 

довољном броју примерака и попуни за сваког члана групе понуђач 

 

 

 

Мења се и сада гласи: 
 

 

Образац бр. 3 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

УСЛОВИ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

(члан 75. и 76. Закона о јавним набавкама) 

 

 Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да понуђач  

________________________________________ испуњава услове прописане чланом 75. и 76. ЗЈН за учешће у 

поступку јавне набавке мале вредности бр. 9/2020 – ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

РЕКОНСТРУКЦИЈЕ УЛИЦЕ СРПСКИХ ВЛАДАРА ОД УЛИЦЕ СРЕДЊА ДО УЛИЦЕ МАРКА ОРЕШКОВИЋА

   и да о томе поседујемо све доказе прописане чланом 77. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 ), и то:  

 да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

 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; 

 да је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране  

државе у којој има седиште; 

 да над понуђачем није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно предходни стечајни поступак  

до момента објављивања Позива за достављање понуда 

 да располаже неопходаним финансијским капацитетом – под неопходним финансијским и 

пословним капацитетом сматра се  

 да над понуђачем није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно предходни стечајни поступак 

до момента објављивања Позива за достављање понуда, 

 да располаже неопходним кадровским капацитетом – под неопходним кадровским капацитетом 

сматра се да понуђач има радно ангажована лица са следећим личним лиценцама: 

1. Дипломирани инжењер архитектуре са лиценцом  AP 02 (или 300, или 301, или 302) 

2. Дипломирани инжењер грађевине са лиценцама GP 04-03 ( или 315, или 318, или 312, или 310), и GP 04-02 (или 

314, или 313, или 310). 

3. Дипломирани инжењер електротехнике са лиценцом EP 05-01 ( или 350,или 351) 

4. Дипломирани инжењер саобраћаја са лиценцом SP 07-01 (или 370) 

 

 



Обавезујемо се да ћемо без одлагања писмено обавестити наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу 

услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током 

важења уговора о јавној набавци и исте документовати на одговарајући начин. Такође, изјављујемо да смо 

поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине. 

 Место: ___________      Потпис овлашћеног лица 

 Датум: ___________       _____________ 

 

 

 Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача потребно је да се наведени образац изјаве 

фотокопира у довољном броју примерака и попуни за сваког члана групе понуђач 

 

 

 

 

 

У конкурсној документацији на страни 10, у делу додатних услова, додајемо следеће: 

Као доказ пословног капацитета, могуће је приложити потврде од стране инвеститора који нису на 

обрасцу из конкурсне документације, а које садрже све релевантне податке за доказивање додатног услова 

пословног капацитета. 

 

 

 

 

Комисија за јавну набавку



 


