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На основу чл. 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 - у даљем 

тексту: Закон), врше се измене конкурсне документације у предметном поступку јавне набавке, 

објављене дана 19.06.208. године на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, на 

следећи начин: 

 

 

- у табели на странама 7 и 8, у делу Пословни капацитет, лева колона - бришу се речи: „да је у 

претходних 8 (осам) година пре дана објављивања Позива за подношење понуда извео радове, који су 

предмет набавке, на кровном покривачу од бакарног лима, на објекту који је утврђен за културно 

добро, и то: лимарске, тесарске, термоизолатерске и хидроизолатерске радове. Све тражене врсте 

радова не морају бити изведене на истом објекту, али објекти морају бити утврђени за културно 

добро.“ и замењују се речима: „да је у претходних 8 (осам) година пре дана објављивања Позива за 

подношење понуда, извео лимарске радове, који су предмет набавке, на кровном покривачу од 

бакарног лима, на објекту који је утврђен за културно добро, као и тесарске, термоизолатерске и 

хидроизолатерске радове, који могу а не морају бити изведени на културном добру. Све тражене врсте 

радова не морају бити изведене на истом објекту.”; у десној колони, након речи: „чиме потврђује да 

ли је или није извео тражену врсту радова“ брише се тачка и додају се речи: „и да ли се ради о 

културном добру.“; измењене стране 7 и 8 налазе се у даљем тексту; 

 

 

- на страни 13, у ставу „Образац потврде Наручиоца/Инвеститора (Образац број 6), брише се 

постојећи текст и замењује се речима: „да су на објекту који је утврђен за културно добро изведени 

лимарски радови, који су предмет набавке, на кровном покривачу од бакарног лима; као и тесарски, 

термоизолатерски и хидроизолатерски радови, који могу а не морају бити изведени на културном 

добру. Наведена потврда мора бити попуњена, оверена печатом инвеститора и потписана од стране 

одговорног лица инвеститора, за којег је понуђач извршио предметне радове. Све тражене врсте 

радова не морају бити изведене на истом објекту, али за лимарске радове на кровном покривачу од 

бакарног лима, објекат мора бити утврђен за културно добро. Потребно је да наручилац/инвеститор на 

Потврди, поред наведене врсте радова, заокружи један од понуђених одговора (да или не), чиме 

потврђује да ли је или није извео тражену врсту радова, односно да ли је или није у питању културно 

добро. Уколико је Наручилац/Инвеститор физичко лице на Обрасцу број 6 уместо ПИБ броја уноси 

број личне карте физичког лица, потписника Обрасца. У том случају Образац се не оверава печатом.“; 

измењена страна 13 налази се у даљем тексту; 
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- на страни 49, у ставу „Образац потврде Наручиоца/Инвеститора (Образац број 6), брише се 

постојећи текст и замењује се речима: „да су на објекту који је утврђен за културно добро изведени 

лимарски радови, који су предмет набавке, на кровном покривачу од бакарног лима; као и тесарски, 

термоизолатерски и хидроизолатерски радови, који могу а не морају бити изведени на културном 

добру. Наведена потврда мора бити попуњена, оверена печатом инвеститора и потписана од стране 

одговорног лица инвеститора, за којег је понуђач извршио предметне радове. Све тражене врсте 

радова не морају бити изведене на истом објекту, али за лимарске радове на кровном покривачу од 

бакарног лима, објекат мора бити утврђен за културно добро. Потребно је да наручилац/инвеститор на 

Потврди, поред наведене врсте радова, заокружи један од понуђених одговора (да или не), чиме 

потврђује да ли је или није извео тражену врсту радова, односно да ли је или није у питању културно 

добро. Уколико је Наручилац/Инвеститор физичко лице на Обрасцу број 6 уместо ПИБ броја уноси 

број личне карте физичког лица, потписника Обрасца. У том случају Образац се не оверава печатом.“; 

измењена страна 49 налази се у даљем тексту; 

 

 

- у складу са наведеним изменама, измењене стране 62 - Образац 6 и 63 - Образац 6а, налазе се у 

даљем тексту. 
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измењене стране 7 и 8 

 

Додатни услови Начин на који се доказује исуњеност услова 

Пословни капацитет 

 

- да је у претходних 8 (осам) година пре дана 

објављивања Позива за подношење понуда, извео 

лимарске радове, који су предмет набавке, на кровном 

покривачу од бакарног лима, на објекту који је утврђен 

за културно добро, као и тесарске, термоизолатерске и 

хидроизолатерске радове, који могу а не морају бити 

изведени на културном добру. 

 

Све тражене врсте радова не морају бити изведене на 

истом објекту.. 

Образац Потврде наручиоца/инвеститора, о 

изведеним радовима на објекту.  

Наведена потврда мора бити попуњена, оверена 

печатом инвеститора и потписана од стране 

одговорног лица инвеститора (Образац брoj 6), за 

којег је понуђач извршио предметне радове. 

Потребно је да наручилац/инвеститор на Потврди, 

поред наведене врсте радова, заокружи један од 

понуђених одговора (да или не), чиме потврђује да 

ли је или није извео тражену врсту радова и да ли се 

ради о културном добру. 

Уколико је Наручилац/Инвеститор физичко лице на 

Обрасцу број 6 уместо ПИБ броја уноси број личне 

карте физичког лица, потписника Обрасца. У том 

случају Образац се не оверава печатом. 

Образац Потврде стручног надзора (Образац број 

6а) о квалитетно изведеним референтним 

радовима мора бити попуњен, оверен печатом 

вршиоца услуге стручног надзора и потписан од 

стране одговорног лица вршиоца услуге стручног 

надзора и потписан и оверен лиценцним печатом 

надзорног органа архитектонске или грађевинске 

струке, који је вршио стручни надзор над изведеним 

радовима. 

Уколико је вршилац услуге стручног надзора 

физичко лице на Обрасцу број 6а уместо ПИБ броја 

уноси број личне карте физичког лица. Образац мора 

бити попуњен, потписан и оверен лиценцним 

печатом надзорног органа архитектонске или 

грађевинске струке, који је вршио стручни надзор 

над изведеним радовима. 

У случају подношења заједничке понуде, чланови 

групе понуђача заједно испуњавају задати услов о 

пословном капацитету, уколико понуђач наступа са 

подизвођачем, дужан је да сам испуни задати услов 

о пословном капацитету.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

страна 4/7 

 

измењена страна 13 
 
ће Наручиоцу платити укупан износ по пријему првог позива Наручиоца у писаној форми и изјаве у којој се 

наводи да је: 

 - понуђач изменио или опозвао понуду за време трајања важности понуде, без сагласности Наручиоца; 

 - понуђач, иако је упознат са чињеницом да је његова понуда прихваћена од стране Наручиоца као 

најповољнија, одбио да потпише уговор, сходно условима из понуде; 

 - понуђач није успео или је одбио да достави тражену банкарску гаранцију за добро извршење посла и 

 - понуђач није успео или је одбио да достави тражене полисе осигурања. 

Понуда ће се сматрати неприхватљивом, уколико банкарска гаранција не садржи све напред наведене 

елементе. 

Банкарска гаранција за озбиљност понуде ће бити враћена понуђачу, након закључења уговора, даном 

достављања банкарске гаранције за добро извршење посла и полиса осигурања. 

 
- Образац изјаве о достављању средстава финансијског обезбеђења (Образац број 5) - понуђач мора да га 

попуни, овери печатом и потпише. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког од понуђача из групе понуђача и оверена печатима; 

 
- Образац изјаве о достављању полиса осигурања (Образац број 5a) - понуђач мора да га попуни, овери 

печатом и потпише. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког од понуђача из групе понуђача и оверена печатима; 

 

- Образац потврде Наручиоца/Инвеститора, (Образац број 6)  - да су на објекту који је утврђен за културно 

добро изведени лимарски радови, који су предмет набавке, на кровном покривачу од бакарног лима; као и 

тесарски, термоизолатерски и хидроизолатерски радови, који могу а не морају бити изведени на културном 

добру. Наведена потврда мора бити попуњена, оверена печатом инвеститора и потписана од стране одговорног 

лица инвеститора, за којег је понуђач извршио предметне радове. Све тражене врсте радова не морају бити 

изведене на истом објекту, али за лимарске радове на кровном покривачу од бакарног лима, објекат мора бити 

утврђен за културно добро. Потребно је да наручилац/инвеститор на Потврди, поред наведене врсте радова, 

заокружи један од понуђених одговора (да или не), чиме потврђује да ли је или није извео тражену врсту 

радова, односно да ли је или није у питању културно добро. Уколико је Наручилац/Инвеститор физичко лице на 

Обрасцу број 6 уместо ПИБ броја уноси број личне карте физичког лица, потписника Обрасца. У том случају 

Образац се не оверава печатом.. 

 
- Образац потврде стручног надзора (Образац број 6а) о квалитетно изведеним референтним радовима 

мора бити попуњен, оверен печатом вршиоца услуге стручног надзора и потписан од стране одговорног лица 

вршиоца услуге стручног надзора и потписан и оверен лиценцним печатом надзорног органа архитектонске 

или грађевинске струке који је вршио стручни надзор над изведеним радовима. 

Уколико је вршилац услуге стручног надзора физичко лице на Обрасцу број 6а уместо ПИБ броја уноси број 

личне карте физичког лица. Образац мора бити попуњен, потписан  
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измењена страна 49 
 
подизвођачем или као заједничка понуда), потребно је копирати одговарајуће стране овог обрасца и то оне на 

којима се налази место за уношење података о подизвођачу (II део) или учесницима у заједничкој понуди (III 

део), у довољном броју примерака за све подизвођаче, односно учеснике у заједничкој понуди. Тако попуњене 

ископиране стране овог обрасца се прилажу уз овај образац понуде. Образац понуде, у случају групе понуђача, 

потписују и оверавају, по избору понуђача, или сви чланови групе понуђача, или један од чланова групе у име 

групе, који у том случају мора бити наведен у  споразуму из члана 81., став 4. Закона о јавним набавкама. 

Образац трошкова припреме понуде (Образац број 2) – понуђач попуњава, оверава печатом и потписује. У 

случају групе понуђача, потписују и оверавају, по избору понуђача, или сви чланови групе понуђача, или један 

од чланова групе у име групе, који у том случају мора бити наведен у  споразуму из члана 81., став 4. Закона о 

јавним набавкама; Уколико понуђач нема трошкова предметни образац није у обавези да достави. 

Образац изјаве о независној понуди (Образац број 3) - понуђач мора да га попуни, овери печатом и потпише. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког од 

понуђача из групе понуђача и оверена печатима. 

Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. став 2. Закона (Образац број 4) - понуђач мора да га попуни, 

овери печатом и потпише. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког од понуђача из групе понуђача и оверена печатима. 

Образац изјаве о достављању средстава финансијског обезбеђења (Образац број 5) - понуђач мора да га 

попуни, овери печатом и потпише. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког од понуђача из групе понуђача и оверена печатима. 

Образац изјаве о достављању полиса осигурања (Образац број 5a) - понуђач мора да га попуни, овери 

печатом и потпише. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког од понуђача из групе понуђача и оверена печатима. 

Образац потврде Наручиоца/Инвеститора, (Образац број 6) - да су на објекту који је утврђен за културно 

добро изведени лимарски радови, који су предмет набавке, на кровном покривачу од бакарног лима; као и 

тесарски, термоизолатерски и хидроизолатерски радови, који могу а не морају бити изведени на културном 

добру. Наведена потврда мора бити попуњена, оверена печатом инвеститора и потписана од стране одговорног 

лица инвеститора, за којег је понуђач извршио предметне радове. Све тражене врсте радова не морају бити 

изведене на истом објекту, али за лимарске радове на кровном покривачу од бакарног лима, објекат мора бити 

утврђен за културно добро. Потребно је да наручилац/инвеститор на Потврди, поред наведене врсте радова, 

заокружи један од понуђених одговора (да или не), чиме потврђује да ли је или није извео тражену врсту 

радова, односно да ли је или није у питању културно добро. Уколико је Наручилац/Инвеститор физичко лице на 

Обрасцу број 6 уместо ПИБ броја уноси број личне карте физичког лица, потписника Обрасца. У том случају 

Образац се не оверава печатом. 

Образац потврде стручног надзора (Образац број 6а) о квалитетно изведеним референтним радовима 

мора бити попуњен, оверен печатом вршиоца услуге стручног надзора и потписан од стране одговорног лица 

вршиоца услуге стручног надзора и  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

страна 6/7 

 

измењена страна 62 - Образац 6 

 

 

Назив инвеститора/наручиоца (правно лице) или име, очево име и презиме (физичко лице): 

_______________________________________________________________________________ 

Адреса:________________________________________________________________________ 

ПИБ број (правно лице):   _______________________________ 

Број личне карте (физичко лице): ________________________ 

Контакт особа:________________________________________ 

Телефон:_______________Факс: _______________И-мејл: ____________________________ 

 
ПОТВРДА ИНВЕСТИТОРА 

Овим потврђујемо, под материјалном и кривичном одговорношћу, да је Извођач радова: 

 

_____________________________________________________________________________  

(навести назив и седиште Извођача радова) 

 

у периоду од _____________________________ до _________________________________,  

                              (навести датум почетка извођења радова)                   (навести датум завршетка извођења 

радова) 

 

на објекту који јесте / није (обавезно заокружити) утврђен за културно добро: 

______________________________________________________________________________________________ ,  

(навести назив и адресу објекта) 

 

успешно и у року извео радове на кровном покривачу од бакарног лима, и то: 

 

а) лимарске радове    да / не 

б) тесарске радове   да / не  

в) термоизолатерске   да / не 

г) хидроизолатерске радове  да / не  

*обавезно заокружити један од понуђених одговора (да или не)  

 

на основу Уговора број: _______________________________________________________ 

 

          Потпис овлашћеног лица 

     М.П.                          _______________________ 

 

НАПОМЕНА: За инвеститора који је физичко лице: пуно име и презиме лица и потпис. 

 У случају потребе, наведени образац копирати. 

Потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке за Извођење радова на поправци 

кровног покривача изнад Свечане сале објекта Капетан Мишиног здања на Студентском 

тргу број 1 у Београду, и у друге сврхе се не може користити. 



 

 

 

 

страна 7/7 

 

измењена страна 63 - Образац 6а 

 

 

Назив вршиоца услуге стручног надзора (правно лице) или име, очево име и презиме (физичко лице): 

__________________________________________________________________ 

Адреса:________________________________________________________________________ 

ПИБ број (правно лице):   _______________________________ 

Број личне карте (физичко лице): ________________________ 

Контакт особа:________________________________________ 

Телефон:_______________Факс: _______________И-мејл: ____________________________ 

 

ПОТВРДА СТРУЧНОГ НАДЗОРА 

Овим потврђујемо, под материјалном и кривичном одговорношћу, да је Извођач радова: 

 

_____________________________________________________________________________  

(навести назив и седиште Извођача радова) 

 

на објекту који јесте / није (обавезно заокружити) утврђен за културно добро: 

 

____________________________________________________________________________,  

(навести назив и адресу објекта) 

 

квалитетно и у року извео радове на кровном покривачу од бакарног лима, и то: 

 

а) лимарске радове    да / не 

б) тесарске радове   да / не  

в) термоизолатерске   да / не 

г) хидроизолатерске радове  да / не  

   

*обавезно заокружити један од понуђених одговора (да или не)  

 

 

 

           Надзорни орган    Потпис овлашћеног лица стручног надзора 

М.П. _________________             М.П.     __________________________ 

За стручни надзор који је физичко лице, нема потписа и овере овлашћеног лица. 

У случају потребе, наведени образац копирати. 

 

Потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке за Извођење радова на поправци 

кровног покривача изнад Свечане сале објекта Капетан Мишиног здања на Студентском тргу 

број 1 у Београду, и у друге сврхе се не може користити.  


