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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ  
ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДИТЕЉСТВП И 
ЗАШТИТУ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ 
Брпј: 130-404-186/2014-02 
Дана: 14.10.2014. гпдине 
НПВИ САД 
  
 

ППЈАШОЕОЕ БРПЈ 1 У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАОЕМ ППНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРПЈ 8/14 
УСЛУГУ МПНИТПРИНГА КВАЛИТЕТА ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ У АП ВПЈВПДИНИ У 2014. ГПДИНИ  

ПБЛИКПВАНУ У ПП ПАРТИЈАМА 

Партија 
1  

Услуга систематскпг испитиваоа нивпа нејпнизујућих зрачеоа у живптнпј средини 
у ниспкпфреквентнпм ппдручју у АП Впјвпдини у 2014. гпдини;  

Партија 
2  

Услуда систематскпд испитигаоа нигпа нејпнизујућих зрачеоа у жигптнпј 
средини у гискпфрекгентнпм ппдручју у АП Впјгпдини у 2014. дпдини; 

Партија  
3 

Услуге систематскпг праћеоа квалитета неппљппривреднпг земљишта у АП 
Впјвпдини у 2014. гпдини; 

 
 – Партија 2   Услуда систематскпд испитигаоа нигпа нејпнизујућих зрачеоа у жигптнпј 
средини у гискпфрекгентнпм ппдручју у АП Впјгпдини у 2014. дпдини; 
ПИТАОЕ: 
„Предмет: Питаое за Кпмисију за јагну набагку услуда – ЈНПП 8/14 Партија 2 
у тендерскпј дпкументацији сте у делу  - дпдатни услпви – неппхпдан финансијски капацитет 
предвдели да ппнуђач за претхпдне три пбрачунске гпдине (2011, 2012, 2013) има укупне 
прихпде у висини изнпса за кпји се спрпвпди јавна набавка. Образац пптврде кпји сте дали у 
тендерскпј дпкументацији није сагласан са ппстављеним услпвпм. Мплимп вас за ппјашоеое 
пвпг услпва.“ 
 
ОДГОВОР: 
  У складу са ппстављеним питаоем и накнадним прегледпм Кпнкурсне дпкументације 
устанпвљен је прппуст те су у складу са пдредбама чл. 63. став 1.  извршене измене и дппуне 
Кпнкурсне дпкументације дана 13.10.2014. гпдине и истпг дана су пбјављене на Ппрталу јавних 
набавки и нашпј интернет страници, а кпје дпстављамп у прилпгу: 
„На пснпву члана 63. Закпна п јавним набавкама  („Сл. гласник РС“ бр. 124/12) Кпмисија за 
јавну набавку пбразпвана Решеоем Ппкрајинскпг секретада за урбанизам, градитељствп и 
заштиту живптне срединебрпј: 130-404-186/2014-02 пд 08.09.2014. гпдине, припремила је  

ИЗМЕНУ И ДППУНУ  
КПНКУРСНЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  
УСЛУГЕ МПНИТПРИНГA КВАЛИТЕТА ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ У АП ВПЈВПДИНИ У 2014. ГПДИНИ, 

ПБЛИКПВАНЕ У ВИШЕ ППСЕБНИХ ИСТПВРСНИХ ЦЕЛИНА (ПАРТИЈА) ПД 1 ДП 3 И ТП ЗА 
ПАРТИЈУ 2 – УСЛУГА СИСТЕМАТСКПГ ИСПИТИВАОА НИВПА НЕЈПНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕОА У 

ЖИВПТНПЈ СРЕДИНИ У ВИСПКПФРЕКВЕНТНПМ ППДРУЧЈУ У АП ВПЈВПДИНИ У 2014. ГПДИН  
- ПТВПРЕНИ ППСТУПАК (Ред. бр. ЈН ПП 8/14) - 

  
 У делу Кпнкурсне дпкументације за јавну набавку Услуге мпнитпринга квалитета 
живптне средине у АП Впјвпдини у 2014. гпдини –  
Партија 2) Услуда систематскпд испитигаоа нигпа нејпнизујућих зрачеоа у жигптнпј средини 
у гиспкпфрекгентнпм ппдручју у АП Впјгпдини у 2014. дпдини,    

I 
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 меоају се дпдатни услпви за учешће у ппступка јавне набавке из члана 76. Закпна п 
јавним набавкама и упутствп какп се дпказује испуоенпст услпва, на тај начин штп се у  Тачки  
Кадрпвски и ппслпвни капацитет дпдаје нпва ппдтачка д) и сада гласе: 
  
„5.2 ДПДАТНИ УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 76. ЗАКПНА П ЈАВНИМ 
НАБАВКАМА И УПУТСТВП КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ УСЛПВА 
Ппнуђач кпји учествује у ппступку предметне јавне набавке, мпра испунити   дпдатне услпге за 
учешће у ппступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закпна, пднпснп дпказати да распплаже 
дпвпљним финансијским, ппслпвним, техничким и кадрпвским капацитетпм:  

 1. Финансијски и ппслпгни капацитет 

Дпказ да ппнуђач распплаже неппхпдним финансијским и ппслпвним капацитетпм:  
 

Финансијски капацитет: 

 Извештај п бпнитету за јавне набавке БОН-ЈН или Биланс стаоа и Биланс успеха са 
мишљеоем пвлашћенпг ревизпра за претхпдне три пбрачунске гпдине (2011, 2012 и 2013.) и 

 Пптврда Нарпдне банке Србије да нема дана неликвиднпсти у перипду пд 6 месеци пре 
пбјављиваоа ппзива за ппднпшеое ппнуда (Орган надлежан за издаваое Пптврде п брпју 
дана неликвиднпсти је НБС - Дирекција за регистре и принудну наплату-Одељеое за 
принудну наплату-Одсек за пријем пснпва и налпга принудне наплате Крагујевац, Бранка 
Радичевића 16), 

 Неппхпдан финансијски капацитет: у ппгледу неппхпднпг финансијскпг капацитета 
неппхпднп је да је ппнуђач за претхпдне три пбрачунске гпдине (2011, 2012 и 2013. гпдина) 
имап укупне прихпде у висини изнпса за кпји се спрпвпди јавна набавка - исказ п 
ппнуђачевим укупним прихпдима пд услуга на кпје се угпвпр п јавнпј набавци пднпси за 
претхпдне три пбрачунске гпдине (2011, 2012 и 2013).  

Наппмена: Укпликп ппнуђач у смислу члана 37. Закпна п рачунпвпдству и ревизији  („Сл. 
гласник РС“ бр. 46/06 и 111/09) нема пбавезу да врши ревизију финансијских извештаја, 
Биланс стаоа и Биланс успеха мпже дпставити без мишљеоа пвлашћенпг ревизпра.     

2. ТЕХНИЧКИ И КАДРПВСКИ КАПАЦИТЕТ 

а) ппис ппнуђачеге техничке ппремљенпсти, мера за пбезбеђигаое кгалитета и капацитета 
за истражигаое и разгпј: 
Списак техничких капацитета - ппреме пверен пд стране пвлашћенпг лица (пппуоен пбразац 
бр. 8);  
б) Изјага п кључнпм техничкпм пспбљу и друдим експертима кпји раде за ппнуђача, кпји ће 

бити пдгпвпрни за извршеое угпвпра, кап и п лицима пдгпвпрним за кпнтрплу квалитета 

услуге (пбразац бр. 9); 

г) ппис услуда кпје ће ппнуђач пружити: 

- Технички предлпг кпји детаљнп пписује какп ће ппнуђач извршити захтеване задатке 

укпликп му се дпдели угпвпр, са следећим елементима: 

 Предлпг мерних места/тачака, у зпнама ппвећане псетљивпсти у насељеним местима 

дефинисаним пбухватпм мпнитпринга у виспкпфреквентнпм ппдручју (радип базне станице 

мпбилне телефпније и телекпмуникаципни предајници радипрелејних система) 

 Метпдплпгија мереоа за дефинисанп ппдручје и извпре нејпнизујућих зрачеоа (радип базне  

станице мпбилне телефпније и телекпмуникаципни предајници радипрелејних система) 

 Детаљна спецификација ппреме за мереое нивпа нејпнизујућих зрачеоа за дефинисанп 

ппдручје и извпре нејпнизујућих зрачеоа 

 Метпдплпгија пбраде и приказа резултата за дефинисанп ппдручје и извпре нејпнизујућих 

зрачеоа 

 Ангажпваое кључних експерата и техничкпг пспбља; 
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д) декларација п усадлашенпсти, пптгрда, акредитација и друди резултати пцеоигаоа 
усадлашенпсти према стандардима и српдним дпкументима за пцеоиваое усаглашенпсти 
или билп кпје другп пдгпварајуће средствп кпјим ппнуђач дпказује усаглашенпст ппнуде са 
техничкпм спецификацијпм или стандардима: 

 

 Ппнуђач мпра да ппседује Сертификат п акредитацији са Решеоем п пбиму акредитације 

кпјим се пптврђује да ппнуђач задпвпљава захтеве стандарда за пбављаое ппслпва 

узпркпваоа и хемијских испитиваоа квалитета земљишта; 

д) Списак пружених услуда кпје се  пднпси искључивп на систематскп испитиваое нивпа 
нејпнизујућих зрачеоа у живптнпј средини у виспкпфреквентнпм ппдручју, за перипд пд  

претхпдних пет гпдина (2013, 2012, 2011, 2010. и 2009).  Акп су купци пднпснп наручипци, 
субјекти кпји се у смислу пвпг закпна сматрају наручипцем, дпказ мпра бити у пблику 
пптврде, издате или пптписане пд стране надлежнпг пргана, а акп су купци, пднпснп 
наручипци пстала правна лица пднпснп предузетници, пптврду издаје или пптписује 
тај купац пднпснп тај наручилац (пппуоен пбразац брпј 7). Пптврда (пбразац брпј 7/А) 
мпра да садржи укупну вреднпст извршене услуге у динарима без пдв-а, детаљну 
спецификацију извршене услуге и перипд вршеоа услуге са датумпм ппчетка и 
завршетка услуге пдржаваоа и сервисираоа система аутпматскпг мпнитпринга. 
Укпликп се ради п заједничкпј ппнуди неппхпднп је навести називе ппјединачних 
учесника заједничке ппнуде кап и детаљну спецификацију извршене услуге за свакпг 
ппјединачнпг учесника. 
 
Преглед свих дпказа кпјима се дпказује испуоенпст услпва за учешће у ппступку јавне набавке 
са упутствпм п прибављаоу – садржани су у пбрасцу за пцену испуоенпсти услпва кпји је деп 
кпнкурсне дпкументације. 
Дпкази из тачке 1) и 2,) кпји се пднпсе на финансијски и ппслпвни капацитет, кап и на технички 

и кадрпвски капацитет, не мпгу бити старији пд два месеца пре птвараоа ппнуда“.   

  

II 
Образац за пцену испуоенпсти услпва из чл. 75 и 76. Закпна п јавним набавкама се меоа на тај 
начин штп се дпдаје  у тачки 7 пбразца/технички и кадрпгски  капацитет дпдаје ппдтачка д) 
и сада дласи:  
«ПБРАЗАЦ ЗА ПЦЕНУ ИСПУОЕНПСТИ УСЛПВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76.  ЗАКПНА П ЈАВНИМ 
НАБАВКАМА 

Јавна набавка услуге мпнитпринга квалитета живптне средине у АП Впјвпдини у 2014. 
гпдини  

пбликпвана у више ппсебних истпврсних целина (партија) пд 1 дп 3 

ПАРТИЈА 2 – УСЛУГА СИСТЕМАТСКПГ ИСПИТИВАОА НИВПА НЕЈПНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕОА 
У ЖИВПТНПЈ СРЕДИНИ У ВИСПКПФРЕКВЕНТНПМ ППДРУЧЈУ У АП ВПЈВПДИНИ У 2014. 
ГПДИНИ   

ППНУЂАЧА ____________________________________ 

Испуоенпст услпва из члана 75. и 76. Закпна п јавним набавкама ппнуђач дпказује 
дпстављаоем следећих дпказа уз ппнуду: 

Ред. 
бр. 

 Ппнуђач у ппступку 
јагне набагке мпра 

дпказати  
ДПКАЗИВАОЕ ИСПУОЕНПСТИ УСЛПВА   

1 Да је регистрпван 
кпд надлежнпг 
пргана, пднпснп 
уписан у 
пдгпварајући 
регистар  

  Дпказ: Извпд из регистра Агенције за привредне регистре, 
пднпснп извпд из регистра надлежнпг Привреднпг суда, 
Прдан надлежан за издагаое:  

 Агенција за привредне регистре (за правна лица и 
предузетнике) и 

 Привредни суд (за правна лица и друге субјекте за кпје није 
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надлежан други прган) 
 

2 Да пн и оегпв 
закпнски заступник 
није псуђиван за 
некп пд кривичних 
дела кап члан 
прганизпване 
криминалне групе, 
да није псуђиван за 
кривична дела 
прптив привреде, 
кривичнп дела 
прптив живптне 
средине, кривичнп 
делп примаоа и 
даваоа мита, 
кривичнп делп 
превара   

 Потврда надлежног суда или надлежне полицијске управе 
МУП-а 
Дпказ:    
1. Изгпд из казнене егиденције, пднпснп угереоe пснпгнпд 
суда на чијем ппдручју се налази седиште дпмаћег правнпг 
лица, пднпснп седиште представништва или пгранка странпг 
правнпг лица, кпјим се пптврђује да правнп лице није 
псуђиванп за кривична дела прптив привреде, кривична дела 
прптив живптне средине, кривичнп делп примаоа или даваоа 
мита, кривичнп делп преваре;  
2. Изгпд из казнене егиденције Ппсебнпд пдељеоа за 
прданизпгани криминал Вишед суда у Бепдраду, кпјим се 
пптврђује да правнп лице није псуђиванп за некп пд кривичних 
дела прганизпванпг криминала; 
3. Изгпд из казнене егиденције, пднпснп угереое надлежне 
пплицијске упраге МУП-а, кпјим се пптврђује да закпнски 
заступник ппнуђача није псуђиван за кривична дела прптив 
привреде, кривична дела прптив живптне средине, кривичнп 
делп примаоа или даваоа мита, кривичнп делп преваре и некп 
пд кривичних дела прганизпванпг криминала (захтев се мпже 
ппднети према месту рпђеоа или према месту пребивалишта 
закпнскпг заступника). Укпликп ппнуђач има више закпнских 
заступника дужан је да дпстави дпказ за свакпг пд оих. 
Прдан надлежан за издагаое:  

 Извпд из казнене евиденције пснпгнпд суда и гишед суда на 
чијем ппдручју је садиште дпмаћег правнпг лица, пднпснп 
седиште представништва или пгранка странпг правнпг лица, 

 Извпд из казнене евиденције Ппсебнпд пдељеоа (за 
прганизпвни криминал) Вишед суда у Бепдраду,  
http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-
za-pravna-lica.html 

 Увереое из казнене евиденције надлежне пплицијске упраге 
МУП-а за закпнскпг  заступника (захтев се мпже ппднети 
према месту рпђеоа, али и према месту пребивалишта), 

Дпказ не мпже бити старији пд дга месеца пре птгараоа 
ппнуда;  

3 Да му није изречена 
мера забране 
пбављаоа 
делатнпсти, кпја је 
на снази у време 
пбјављиваоа 
пднпснп слаоа 
ппзива за 
ппднпшеое ппнуда   

 Потврда надлежног суда или надлежног органа за 
регистрацију привредних субјеката 
Дпказ:   

 Пптврде привреднпг и прекршајнпг суда да му није изречена 
мера забране пбављаоа делатнпсти, или  

 Пптврда Агенције за привредне регистре да кпд тпг пргана 
није регистрпванп, да му је кап привреднпм друштву изречена 
мера забране пбављаоа делатнпсти, кпја је на снази у време 
пбјаве ппзива за ппднпшеое ппнуда; 

Прдан надлежан за издагаое:  

 Привредни суд према седишту правнпг лица 

 Прекршајни суд према седишту правнпг лица или  

 Агенција за привредне регистре 
Дпказ не мпже бити старији пд дга месеца пре птгараоа 
ппнуда и мпра бити издат накпн пбјагљигаоа ппзига за 
ппднпшеое ппнуда и и да није изречена мера кпја је на снази 

http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html
http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html
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у греме пбјагљигаоа ппзига;  
 

4 Да је измирип 
дпспеле ппрезе 
дппринпсе  и друге 
јавне дажбине у 
складу са 
прпписима 
Републике Србије 
или стране државе 
када има седиште 
на оенпј теритприји  

 Потврда надлежног пореског органа и организације за 
обавезно социјално осигурање или потврда надлежног органа 
да се понуђач налази у поступку приватизације 
Дпказ: Прагнп лице: 

 Увереое Ппреске управе Министарства финансија и привреде 
да је измирип дпспеле ппрезе и дппринпсе и 

 Увереое надлежне управе лпкалне сампуправе да је измирип 
пбавезе пп пснпву извпрних лпкалних јавних прихпда  

 или пптврду Агенције за приватизацију да се ппнуђач налази у 
ппступку приватизације, 

Прдан надлежан за издагаое:  

 Република Србија – министарствп финансија – Ппреска управа 
Регипнални 
центар__________________________филијала/експпзитура - 
_____________према месту седишта ппрескпг пбвезника 
правнпг лица, пднпснп према пребивалишту физичкпг лица, 
пднпснп прпписанпј надлежнпсти за утврђиваое и наплату 
пдређена врсте јавнпг прихпда и 

 Град, пднпснп ппштина – градска, пднпснп ппштинска ппреска 
управа према месту седишта ппрескпг пбвезника правнпг 
лица, пднпснп према пребивалишту физичкпг лица, пднпснп 
прпписанпј надлежнпсти за утврђиваое и наплату пдређене 
врсте јавнпг прихпда, 

Наппмена: 
Укпликп лпкална (ппштинска) ппреска управа у свпјпј пптврди 
наведе да се дпкази за пдређене извпрне лпкалне јавне 
прихпде прибављају и пд других лпкалних 
пргана/прганизација/устанпва ппнуђач је дужан да уз пптврду 
лпкалне ппреске управе прилпжи и пптврде псталих лпкалних 
пргана/прганизација/устанпва. 
Дпказ не мпже вити старији пд дга месеца пре птгараоа 
ппнуда; 
 
 

5 Да има важећу 
дпзвплу надлежнпг 
пргана за пбављаое 
делатнпсти кпја је 
предмет јавне 
набавке акп је таква 
дпзвпла 
предвиђена 
ппсебним прпписпм 

 

Таква дпзвпла није предвиђена ппсебним прпписпм 

 

6 Изјава ппнуђача из 
чл. 75. став 2 Закпна 
п јавним набавкама 

Ппнуђач је дужан да при састављаоу ппнуде изричитп наведе 
да је ппштпвап пбавезе кпје прпизлазе из важећих прпписа п 
заштити на раду, заппшљаваоу и услпвима рада, заштити 
живптне средине, кап и да гарантује да је ималац права 
интелектуалне свпјине 

7 Да распплаже 
дпвпљним 

1)Финансијски и ппслпгним капацитет:  
Дпказ п испуоенпсти услпва: 
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финансијским, 
ппслпвним, 
техничким и 
кадрпвским 
капацитетпм 
 
 
 
 
 

 Извештај п бпнитету за јавне набавке БОН-ЈН или Биланс 
стаоа и Биланс успеха са мишљеоем пвлашћенпг ревизпра за 
претхпдне три пбрачунске гпдине (2011, 2012 и 2013.) и 

 Пптврда Нарпдне банке Србије да нема дана неликвиднпсти у 
перипду пд 6 месеци пре пбјављиваоа ппзива за ппднпшеое 
ппнуда (Орган надлежан за издаваое Пптврде п брпју дана 
неликвиднпсти је НБС - Дирекција за регистре и принудну 
наплату-Одељеое за принудну наплату-Одсек за пријем 
пснпва и налпга принудне наплате Крагујевац, Бранка 
Радичевића 16), 

 Неппхпдан финансијски капацитет: у ппгледу неппхпднпг 
финансијскпг капацитета неппхпднп је да је ппнуђач за 
претхпдне три пбрачунске гпдине (2011, 2012 и 2013. гпдина) 
имап укупне прихпде у висини изнпса за кпји се спрпвпди 
јавна набавка - исказ п ппнуђачевим укупним прихпдима пд 
услуга на кпје се угпвпр п јавнпј набавци пднпси за претхпдне 
три пбрачунске гпдине (2011, 2012 и 2013).  

Наппмена: Укпликп ппнуђач у смислу члана 37. Закпна п рачунпвпдству и 
ревизији  („Сл. гласник РС“ бр. 46/06 и 111/09) нема пбавезу да 
врши ревизију финансијских извештаја, Биланс стаоа и Биланс 
успеха мпже дпставити без мишљеоа пвлашћенпг ревизпра 

Техничким и кадрпгски капацитет: 
а) ппис ппнуђачеге техничке ппремљенпсти, мера за 
пбезбеђигаое кгалитета и капацитета за истражигаое и 
разгпј: 
Списак техничких капацитета - ппреме пверен пд стране 
пвлашћенпг лица (пппуоен пбразац бр. 8);  
б) Изјага п кључнпм техничкпм пспбљу и друдим експертима 

кпји раде за ппнуђача, кпји ће бити пдгпвпрни за извршеое 

угпвпра, кап и п лицима пдгпвпрним за кпнтрплу квалитета 

услуге (пбразац бр. 9); 

г) ппис услуда кпје ће ппнуђач пружити 

- Технички предлпг кпји детаљнп пписује какп ће ппнуђач 

извршити захтеване задатке укпликп му се дпдели угпвпр, са 

следећим елементима: 

 Предлпг мерних места/тачака, у зпнама ппвећане 

псетљивпсти у насељеним местима дефинисаним пбухватпм 

мпнитпринга у виспкпфреквентнпм ппдручју (радип базне 

станице мпбилне телефпније и телекпмуникаципни 

предајници радипрелејних система) 

 Метпдплпгија мереоа за дефинисанп ппдручје и извпре 

нејпнизујућих зрачеоа (радип базне  станице мпбилне 

телефпније и телекпмуникаципни предајници радипрелејних 

система) 

 Детаљна спецификација ппреме за мереое нивпа 

нејпнизујућих зрачеоа за дефинисанп ппдручје и извпре 

нејпнизујућих зрачеоа 

 Метпдплпгија пбраде и приказа резултата за дефинисанп 

ппдручје и извпре нејпнизујућих зрачеоа 
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 Ангажпваое кључних експерата и техничкпг пспбља 

 

д) декларација п усадлашенпсти, пптгрда, акредитација и 
друди резултати пцеоигаоа усадлашенпсти према 
стандардима и српдним дпкументима за пцеоиваое 
усаглашенпсти или билп кпје другп пдгпварајуће средствп 
кпјим ппнуђач дпказује усаглашенпст ппнуде са техничкпм 
спецификацијпм или стандардима: 
 

 Ппнуђач мпра да ппседује Сертификат п акредитацији са 

Решеоем п пбиму акредитације кпјим се пптврђује да 

ппнуђач задпвпљава захтеве стандарда за пбављаое ппслпва 

испитиваоа нивпа нејпнизујућих зрачеоа у живптнпј средини 

у виспкпфреквентнпм ппдручју; 

д) Списак пружених услуда кпје се  пднпси искључивп на 
систематскп испитиваое нивпа нејпнизујућих зрачеоа у 
живптнпј средини у виспкпфреквентнпм ппдручју, за перипд пд  
претхпдних пет гпдина (2013, 2012, 2011, 2010. и 2009). Акп су 
купци пднпснп наручипци, субјекти кпји се у смислу пвпг закпна 
сматрају наручипцем, дпказ мпра бити у пблику пптврде, 
издате или пптписане пд стране надлежнпг пргана, а акп су 
купци, пднпснп наручипци пстала правна лица пднпснп 
предузетници, пптврду издаје или пптписује тај купац пднпснп 
тај наручилац (пппуоен пбразац брпј 7). Пптврда (пбразац брпј 
7/А) мпра да садржи укупну вреднпст извршене услуге у 
динарима без пдв-а, детаљну спецификацију извршене услуге и 
перипд вршеоа услуге са датумпм ппчетка и завршетка услуге 
пдржаваоа и сервисираоа система аутпматскпг мпнитпринга. 
Укпликп се ради п заједничкпј ппнуди неппхпднп је навести 
називе ппјединачних учесника заједничке ппнуде кап и 
детаљну спецификацију извршене услуге за свакпг 
ппјединачнпг учесника“. 

8 Средствп 
финансијскпг 
пбезбеђеоа 

 - Средствп финансијскпг пбезбеђеоа за пзбиљнпст ппнуде -  
бланкп сппствен регистрпвана меница без прптеста са 
меничним писмпм и кппијпм важећег картпна деппнпваних 
пптписа пвлашћених лица у изнпсу пд 10% пд вреднпсти 
ппнуде без ПДВ-а;прилажу сги ппнуђачи; 

 Средствп финансијскпг пбезбеђеоа за дати аванс - бланкп 
сппствена регистрпвана меница без прптеста са меничним 
писмпм и кппијпм важећег картпна деппнпваних пптписа 
пвлашћених лица у висини траженпг аванса (30% пд 
вреднпсти ппнуде) и изражена у динарима, са ПДВ-пм 
прилаже самп изабрани ппнуђач приликпм закључеоа 
угпвпра; 

 Средствп финансијскпг пбезбеђеоа за извршеое угпвпрне 
пбавезе - бланкп сппствена регистрпвана меница без 
прптеста са меничним писмпм и кппијпм важећег картпна 
деппнпваних пптписа у изнпсу пд 10% пд вреднпсти ппнуде 
без ПДВ-а, прилаже самп изабрани ппнуђач приликпм 
закључеоа угпвпра; 

Бланкп сплп меница мпра бити регистрпвана у Регистру меница 
кпд Нарпдне банке Србије, у складу са Одлукпм п ближим 
услпвима, садржини и начину впђеоа регистра меница и 
пвлашћеоа („Службени гланик РС“, бр. 56/2011), а кап дпказ 
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ппнуђач уз меницу дпставља кппију захтева за регистрацију, 
пверенпг пд свпје ппслпвне банке.  
  

 
 

Акп се у држави у кпјпј ппнуђач има седиште не издају дпкази из члана 77. Закпна п 
јавним набавкама, ппнуђач мпже, уместп дпказа, прилпжити свпју писмену изјаву, дату 
ппд кривичнпм и материјалнпм пдгпвпрнпшћу, пднпснп изјаву пверену пред судским 
или управним прганпм, јавним бележникпм или другим надлежним прганпм те 
државе; 
 

Обавезни пбрасци кпје ппнуђач мпра да дпстави:  

  Образац за пцену испуоенпсти услпва из члана 75. и 76. ЗЈН  

  Образац ппнуде    (пбразац бр. 1) 

 Мпдел угпвпра      (пбразац бр. 2) 

 Образац структуре ппнуђене цене са упутствпм какп да се пппуни (пбразац бр. 3) 
Образац трпшкпва припреме ппнуде (пбразац бр. 4) 
Образац изјаве п независнпј ппнуди пп чл. 26. ЗЈН (пбразац бр. 5) 
Образац изјаве ппнуђача пп чл. 79. ст. 9 ЗЈН (пбразац бр. 6) 
Образац референтне листе (пбразац бр. 7) 
Образац пптврде (пбразац бр. 7/А) 
Образац техничке ппремљенпсти (пбразац бр. 8) 
Образац кадрпвске ппремљенпсти (пбразац бр. 9) 
Изјава ппнуђача пп чл. 75. ст. 2. ЗЈН (пбразац 10) 
Образац ОП – пвера пптписа лица пвлашћенпг за заступаое 
Преглед свих дпказа кпјима се дпказује испуоенпст услпва за учешће у ппступку јавне 
набавке са упутствпм п прибављаоу – садржани су у пбрасцу за пцену испуоенпсти 
услпва кпји је деп кпнкурсне дпкументације. 
 

     Услпги кпје мпра да испуни ппдизгпђач у складу са чланпм 80. ЗЈН: 
Ппнуђач је дужан да за ппдизвпђаче дпстави дпказе п испуоенпсти пбавезних услпва из 
члана 75. став 1. тач. 1) дп 4) Закпна п јавним набавкама, а дпказ п испуоенпсти услпва из 
члана 75. став 1. тачка 5)  Закпна, за деп набавке кпји ће извршити прекп ппдизвпђача.  
Услпги кпје мпра да испуни сгаки пд ппнуђача из друпе ппнуђача у складу са чланпм 81. 
ЗЈН:     
Сваки ппнуђач из групе ппнуђача мпра да испуни услпве из члана 75. став 1. тач. 1) дп 4) 
Закпна п јавним набавкама, а дпдатне услпве испуоава заједнп, псим акп наручилац из 
пправданих разлпга не пдреди другачије. Услпв из члана 75. став 1. Тачка 5) пвпг закпна 
дужан је да испуни ппнуђач из групе ппнуђача кпјем је ппверенп извршеое дела набавке 
за кпји је неппхпдна испуоенпст тпг услпва.   
Саставни деп заједничке ппнуде је сппразум кпјим се ппнуђачи из групе међуспбнп и 
према наручипцу пбавезују на извршеое јавне набавке. 
Ппнуђач је у пбавези да прилпжи све тражене дпказе. У супрптнпм, ппнуда ће се сматрати 
неприхватљивпм и иста ће се пдбити“. 

 У свему псталпм Кпнкурсна дпкументација пстаје на снази. 
 Измену Кпнкурсне дпкументације пбјавити на Ппрталу јавних набавки и на интернет 
страници наручипца. 
       КПМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ“ 
 

Ова инфпрмација/ппјашоеое, схпднп члану 63. став 3. Закпна п јавним набавкама, се у 
писанпм пблику дпставља заинтереспванпм лицу, и истпвременп се инфпрмација пбјављује на 
Ппрталу јавних набавки и на интернет страници Наручипца. 
  

  ЧЛАН КПМИСИЈЕ  ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
  

                                                                                                 Аца Удицки 
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