
 

 

 На основу члана 63. Став 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015  у даљем тексту: Закон) Комисија за јавну набавку 

образована решењем Начелника општинске управе Голубац број 404-46-2/2019 од 24. 10. 

2019. године објављује 

 

                                               ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 

       

                                        КОНКУРСНЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

За јавну набавку радова бр. 33/2019 у поступку јавне набавке мале вредности: Израда 

идејних пројеката (ИДП) и пројекта за извођење (ПЗИ) спољног уређења кат. пар. бр. 

6760/1 и 6766 у К.О.Голубац, назив и ознака из Општег речника Набавки: Израда 

пројеката и нацрта,процене вредности – 71242000. 

 

 

- Измена Конкурсне документације  ЈН 33/2019  су  означене црвеном бојом на 

странама  8, 10 и 14. 
 

 

 

 

 Број:404-46-6/2019                                                                   Комисија за ЈН 33/2019 

 Голубац,01.11.2019.године 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V   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 чл. 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 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); 

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 

јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона, ако је таква дозвола предвиђена. За 

овај предмет набавке није предвиђена посебна дозвола; 

5) Да је при састављању понуде 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 

(чл. 75. ст. 2. Закона). 

 

1.2 .    Понуђач који учествује у  поступку предметне јавне набавке мора испунити  

     додатне услове  за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, 

      и   то: 

       

      1.2.1. пословни капацитет :  Да понуђач поседује искуство у пројектовању у складу са  

               Законом о планирању и изградњи, односно да је у било ком  периоду из  

               претходних  пет  година (2018, 2017, 2016, 2015, и 2014.)  до дана објављивања   

               позива за  подношење понуда,  израдио минимално једну техничку документацију 

                из предметне области идејног пројекта спољног уређења као и ПЗИ-а, 

               било које врсте и то:  главни пројекат или идејни  пројекат или студију или  

               пројекат за грађевинску дозволу или пројекат за  извођење или пројекат изведеног 

               објекта. 

.    1.2.2.   кадровски капацитет:  Да понуђач располаже кључним техничким особљем  

           које ће бити одговорно за извршење предмета набавке, и то најмање:  

            

           -  једног дипломираног инжењера архитектуре са лиценцом 300, 

 у  радном односу (на неодређено или одређено време) или на основу другог 

уговора о  радном ангажовању. 
            -  једног дипломираног инжењера пејзажне архитектуре са лиценцом 373, 

 у  радном односу (на неодређено или одређено време) или на основу другог 

уговора о  радном ангажовању. 
 

 

  Понуђач који конкурише може  извршити  обилазак  предметне локације. 
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2.    УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ  ИСПУЊЕНОСТ  УСЛОВА 

 

Доказивање испуњености обавезних услова: 

 

Испуњеност обавезних  услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. 

став 4. Закона, понуђач доказује достављањем  Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у 

поглављу  V одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да 

испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75.  Закона, дефинисане овом 

конкурсном документацијом, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона. 

 За овај предмет набавке није предвиђена посебна дозвола 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико Изјаву 

потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је 

уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 

 

Доказивање испуњености додатних услова: 

 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из члана 

 76. Закона о јавним набавкама, понуђач доказује достављањем следећих доказа: 

 

     1.2.1.    За  пословни капацитет 

                    Понуђач доставља Потврде корисника услуга односно наручиоца о извршеној 

                  изради  техничке документације из предметне области спољног уређења.                       

(ОБРАЗАЦ  ПОТВРДЕ  ЗА  РЕФЕРЕНЦЕ). 

      Образац  ПОТВРДЕ  ЗА  РЕФЕРЕНЦЕ  дат је у Поглављу XII  на страници 33. 

                  ове Конкурсне документације. 

 

.    1.2.2.   За  кадровски капацитет:  Фотокопију пријаве на осигурање (образац М)  

              за лица у радном односу или на основу другог уговора о радном ангажовању  - и 

фотокопију личне лиценце: 300 за дипл.  Инжењера архитектуре  са потврдом 

Инжењерске коморе Србије да је лиценца важећа као и фотокопију личне 

лиценце: 373 за дипл. Инжењера пејзажне архитектуре са потврдом Инжењерске 

коморе Србије да је лиценца важећа. 

 

 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 4) ЗЈН. У том 

случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац изјаве 

подизвођача, дат је у поглављу V одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица 

подизвођача.  

 

 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  из поглавља  V одељак 3), мора бити потписана 

од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.  

 

 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 може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача, чија је 

понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености услова, а може и да 

затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. 

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. 
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VI   УПУТСТВО  ПОНУЂАЧИМА  КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

 

 Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

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 Голубац,  Цара Лазара бр. 15, 12223 

Голубац, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку (услуге) – Израда идејних пројеката (ИДП) и 

пројекта за извођење (ПЗИ) спољног уређења кат. пар. бр. 6760/1 и 6766 у К.О. Голубац, ЈН 

број 33/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”.  

 Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца  

до  08.11. 2019. године  до  12.00 часова.  
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 

налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. 

Уколико је понуда достављена непосредно наручулац 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. 

    

Понуда мора да садржи: 

  Изјаву понуђача о испуњавању  услова из члана 75. Закона; 

  Доказе о испуњавању додатних услова из члана 76. Закона; 

  Изјаву подизвођача о испуњавању услова из члана 75.  Закона (опционо); 

  Образац предмер и предрачун радова са структуром цене; 

  Образац понуде; 

  Модел уговора; 

  Образац трошкова припреме понуде (достављање овог обрасца није обавезно); 

  Образац изјаве о независној понуди; 

  Образац  потврде  за  референце; 

 Споразум учесника о заједничком подношењу понуде (опционо). 

 

Обавеза понуђача је да је упознат са законима, прописима, стандардима и техничким 

условима који важе у Републици Србији. 

Обавеза понуђача је да проучи конкурсну документацију, укључујући све прилоге, 

инструкције, форме, услове уговора и спецификације. 

Понуда треба да садржи све доказе и обрасце дефинисане конкурсном документацијом. 

Сви обрасци морају бити попуњени, а сваки ОБРАЗАЦ потписан  од стране одговорног лица. 

Уколико понуду подноси група понуђача сваки ОБРАЗАЦ мора бити потписан од стране 

овлашћеног лица члана групе понуђача.  

Уколико понуду подноси Понуђач који наступа са подизвођачем или група понуђача, 

обрасце копирати у потребном броју примерака. 
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