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Комисија Наручиоца за спровођење отвореног поступка јавне набавке радова - ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА 
У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ПАНЧЕВО И ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА У ЗИМСКОМ ПЕРИОДУ, бр. XI-13-404-
198/2017, врши измену Конкурсне документације, у поглављу IV Услови за учешће у поступку јавне 
набавке из чл. 75. и чл. 76. Закона  и Упутство како се доказује испуњеност тих услова, у делу 
финансијског и пословног капацитета, a у свему осталом Конкурсна документација остаје 
неизмењена.  
 
Овим обавештавамо понуђаче да ће се измењене стране Конкурсне документације објавити на 
Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. 

 
  

 
Комисија за јавну набавку бр. XI-13-404-198/2017 
 

 
 
НАПОМЕНА КОМИСИЈЕ: 
ИЗМЕЊЕНЕ СТРАНЕ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24/52 
IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН 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 (члан 75. став 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 (члан 75. став 1. 
Закона); 
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 (члан 75. став 1. Закона); 
4)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 нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде 
(члан 75. став 2. Закона). 
 
2.1. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за 
учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чланом 76. Закона и овом конкурсном документацијом, 
и то:  
 
Да располаже неопходним финансисјким капацитетом: 
да је понуђач у 2014.-ој, 2015.-ој и 2016.-ој години остварио пословни приход од најмање 
51.000.000,00 динара (збирно за све три године);     
                                                                                                                                      
 
Да располаже неопходним пословним капацитетом:  
да је понуђач у периоду од  јануара 2014. године закључно са  децембром 2016. године  извршио 
услуге на  редовном одржавању  јавних путева у зимском периоду у вредности од  42.500,000,00 
динара без ПДВ-а (збирно за све три године); 
 

Да располаже неопходним кадровским капацитетом: 
Понуђач мора да има:  
-најмање 15 запослених или ангажованих радника грађевинске струке (грађевински техничари,  
грађевински радници и руковаоци грађевинских машина,  итд.);  
 
-најмање 15  запослених или ангажованих возача;  
 
-најмање 2 запослена  или ангажована радника са средњом или вишом или високом стручном 
спремом грађевинског или саобраћајног усмерења;  
 
-најмање једног запосленог  или ангажованог  одговорног извођача радова саобраћајница,  
дипломираног инжењера грађевине са личном лиценцом 415 или 412 или 418 или 812;  
 
-најмање једног  запосленог  или ангажованог одговорног извођача радова саобраћајне сигнализације, 
дипломираног инжењера саобраћаја, са личном лиценцом 470. 
 

Да располаже неопходним техничким капацитетом: 
Понуђач мора да има: 
 

- 2 полутеретна возила, 
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- 2 грејдера 
 
-2 теретна возила – камиона- катеогорије N, облик каросерије ВА носивости преко 15 тона у складу са 
Правилником о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају 
на путевима намењена искључиво или првенствено за превоз терета носивости  преко 15 тона (не 
прихватају се теретна возила која су пројектована и конструисана искључиво за вучу полуприколица 
и приколица);  
 
-3 теретна возила – камиона- катеогорије N, облик каросерије ВА носивости од 5 до 10 тона 
намењена искључиво или првенствено за превоз терета(не прихватају се теретна возила која су 
пројектована и конструисана искључиво за вучу полуприколица и приколица),  
 
- 6 посипача соли,  
 
-2 утоваривача (признаје се и комбинована машина која у својим прикључцима има кашику за утовар 
материјала) 
 
-аутодизалица минималне носивности  30 тона, 
 
-5 хидрауличних раоника са челичном плочом (чистачи снега), од којих три имају „ножеве“ који не 
оштећују шахтове и осталу опрему на коловозу и    
 
- систем бежичне комуникације. 
 

2)  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 
 
 

− Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних у 
тачки 1.1, подтачке под редним бројем 1, 2, 3. и 4., понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ 
(Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из 
чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. 

   
− Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, 
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) ЗЈН. У том 
случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6. у 
поглављу VI ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица 
подизвођача и оверену печатом.  

 
− Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни 
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У 
том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
 

− Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести 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 да је документује на 
прописани начин. 

 
− Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача, чија је понуда 
оцењена као најповољнија, затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености 
услова, а може и да затражи 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 
тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  
 

− Докази које ће наручилац захтевати су: 
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 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем 
подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или 
огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична 
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре.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 доставити И УВЕРЕЊЕ 
ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није 
осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из 
казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у 
Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела 
организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне 
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван 
за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог 
криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта 
законског заступника). Уколико понуђач има више зсконских заступника дужан је да достави 
доказ за сваког од њих.  
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне 
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да 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 (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

 
-   Услов из тачке 1.1. подтачка 3) овог поглавља и из члана 75. став 1. Закона  

Доказ: 
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе 
и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних 
локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку 
приватизације.  

 ДОКАЗИ НЕ МОГУ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА. 
     
Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказују 
испуњеност обавезних услова из тачке 1.1. подтачке од 1) – 3) овог поглавља и из члана 75. 
став 1. Закона.  
 
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи неки од доказа одређених 
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који 
су тражени у оквиру услова јавно доступни. 
 
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског 
документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим 
уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику. 
 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, 
приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред 
судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 
 
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. 

 

ДОДАТНИ УСЛОВИ: 
За испуњеност додатног услова који се односи на финансијски  капацитет односно да је 
понуђач у 2014.-ој, 2015.-ој и 2016.-ој години остварио пословни приход од најмање 
51.000.000,00 динара (збирно за све три године);  захтева на увид следећи доказ:   
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• Правна лица:                                                                                                
 Извештај о бонитету - Образац БОН-ЈН који издаје Агенција за привредне регистре, који мора 
 да садржи статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне 
 три обрачунске године (2014., 2015.  и  2016. година).  
 

• Привредни субјект који у складу са Законом о рачуноводству води књиге по систему простог 
књиговодства доставља биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање 
пореза на доходак грађана на приход од самосталне делатности за претходне три обрачунске 
године (2014., 2015.  и  2016. година издат од стране надлежног пореског органа на чијој 
територији је регистровано обављање делатности. 
 

• Привредни субјект који није у обавези да утврђује финансијски резултат пословања 
(паушалац) доставља потврду пословне банке о оствареном укупном приходу на пословном-
текућем рачуну за претходне три обрачунске године (2014., 2015.  и  2016. година).  
 
Напомена: Уколико су подаци о билансу стања и билансу успеха за претходне две године 

 доступни на интернет страници АПР-а, понуђач није у обавези да доставља тражени доказ. 
 

 За испуњеност додатног услова који се односи на пословни капацитет, Наручилац захтева  на 
 увид следећи доказ:   

- да је понуђач у периоду од  јануара 2014. године закључно са  децембром 2016. године  
извршио услуге на  редовном одржавању  јавних путева у зимском периоду у вредности од  
42.500.000,00 динара без ПДВ-а (збирно за све три године) понуђач треба да достави:  

- Списак извршених услуга (са наведеним врстама услуга) који  мора бити потписан и оверен од 
стране овлашћеног лица понуђача, са датумима извршења услуга, вредности услуга  и 
пословним именима Наручилаца који су потврду издали; и 

- потврде Наручилаца о извршеним услугама као докази да је понуђач у периоду од  јануара 
2014. године закључно са  децембром 2016. годином  извршио услуге на  редовном 
одржавању  јавних путева у зимском периоду у вредности од  85.000.000,00 динара без ПДВ-а 
(збирно за све три године).  

  
 Потврде Наручилаца о извршеним услугама од стране референтних корисника пружених 
 услуга  на меморандумима наручилаца, потписане и оверене од стране одговорног лица 
 наручилаца са  обавезним елементима: 
  Пословно име Наручиоца који издаје потврду; 
 Пословно име понуђача-који доказује пословни капацитет; 
 Износ реализоване услуге, 
 Констатацију да  је понуђач  наступио самостално или као учесник заједничке понуде  или  као 
 подизвршилац, за услуге за које се издаје потврда (заокружује се или уписује); 

 Констатација Наручиоца да је понуђач извршио тражене услуге у целости квалитетно и у 
 задатим роковима. 

 За испуњеност додатног услова који се односи на кадровски  капацитет Наручилац захтева 
 на увид следеће доказе:   
 
Списак запослених или ангажованих радника, а у складу са задатим условом, са наведеним: 
именима и презименима,  
стручном спремом,  
радним местом, 
oсновом ангажовања; 
 
Списак мора бити дат са напоменом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, потписан 
и оверен од стране овлашћеног лица понуђача, односно учесника заједничке понуде и у списку 
треба да буду наведена и лица са  лиценцама које су захтеване (види услов)  

Образац М, Уговор о раду, Уговор о делу или Уговор по другом правном основу за запослене 
наведене у  Списку запослених или ангажованих радника, у неовереним копијама. 
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Напомена: 
Тражена струка за ангажована лица и инжењере мора бити јасно назначена у Уговору или М 
обрасцу. 
Копије личних лиценци и  Потврде Инжењерске коморе да су лиценце важеће за најмање једног 
запосленог  или ангажованог  одговорног извођача радова саобраћајница,  дипломираног 
инжењера грађевине  са личном лиценцом 415 или 412 или 418 или 812, са приложеном копијом 
дипломе, 
 
Копије личних лиценци и  Потврде Инжењерске коморе да су лиценце важеће за најмање једног  
запосленог  или ангажованог одговорног извођача радова саобраћајне сигнализације, дипломираног 
инжењера саобраћаја, са личном лиценцом 470, са приложеном копијом дипломе. 
Потврда Инжењерске коморе Србије није потребна само у случају када се лиценца издаје 
први пут одговорном пројектанту, сматра се да лиценца важи једну годину. 
 

За испуњеност додатног услова који се односи на технички капацитетт Наручилац захтева на увид 
следеће доказе: 
 

За сва моторна возила за које је у смислу Закона о безбедности саобраћаја на путевима  обавезна 
регистрација и поседовање регистарских ознака у складу са  Правилником о подели моторних и 
прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима, као и евентуално за 
поједине радне машине за које је у смислу Закона о безбедности саобраћаја на путевима обавезна 
регистрација и поседовање регистарских ознака ( полутеретна возила, грејдери, теретна возила, 
утоваривачи и аутодизалица) - доказивање поседовања или располагања  подразумева достављање 
фотокопије саобраћајне дозволе и исписа из читача саобраћајне дозволе или  уговор о зајму или 
закупу са доказом о власништву закуподавца-зајмодавца са фотокопијом саобраћајне дозволе и 
исписом из читача саобраћајне дозволе или уговор о лизингу са  фотокопијом саобраћајне дозволе и 
исписом из читача саобраћајне дозволе. 

 
За  опрему-хидраулични раоници и посипачи соли  - доказивање поседовања подразумева 
достављање пописне листе основних средстава, на дан 31.12.2016. године,  и оверене аналитичке 
картице, или уговор о зајму или закупу са доказом о власништву зајмодавца/закуподавца и стручни 
налаз у погледу безбедности на раду издатог од стране овлашћеног предузећа. 
 
За два грејдера доставити фотокопије саобраћајне дозволе и исписа из читача саобраћајне 
дозволе или  уговор о зајму или закупу са доказом о власништву закуподавца-зајмодавца са 
фотокопијом саобраћајне дозволе и исписом из читача саобраћајне дозволе или уговор о лизингу 
са  фотокопијом саобраћајне дозволе и исписом из читача саобраћајне дозволе  и стручни налаз у 
погледу безбедности на раду издатог од стране овлашћеног предузећа. 
 
За 2 утоваривача (признаје се и комбинована машина која у својим прикључцима има кашику за 
утовар материјала) доставити фотокопије саобраћајне дозволе и исписа из читача саобраћајне 
дозволе или  уговор о зајму или закупу са доказом о власништву закуподавца-зајмодавца са 
фотокопијом саобраћајне дозволе и исписом из читача саобраћајне дозволе или уговор о лизингу са  
фотокопијом саобраћајне дозволе и исписом из читача саобраћајне дозволе  и стручни налаз у 
погледу безбедности на раду издатог од стране овлашћеног предузећа. 

 

За „ножеве“ који не оштећују шахтове и осталу опрему на коловозу понуђач доставља Изјаву дату 
под кривичном и материјалном одговорношћу, 
 
За систем бежичне комуникације као доказ се доставља Изјава понуђача о поседовању бежичног 
система комуникације (телефони, радио станице идр...)  
 
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи неки од доказа одређених 
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који 
су тражени у оквиру услова јавно доступни. 
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Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског 
документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим 
уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику. 
 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, 
приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред 
судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 
 
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 писмено обавести 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 да је документује на прописани 
начин. 

 

 

 
 


