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На основу члана 63. став 1. Закона о ЈН (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/2015 и 

68/15) КОМИСИЈА за jавну набавку образована Решењем бр. 404-144-5/17-IV сачинила 

је: 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

РАДОВИ - ИЗГРАДЊА ПРЕЧИСТАЧА  ОТПАДНИХ ВОДА  

1. ОПШТИ ПОДАЦИ 

Наручилац ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА 

Адреса Главна 107, Рума 

Телефон број 022/479-070 

Интернет страница www.ruma.rs 

Набавка број 404-144/17-IV 

Позив број 404-144-6/17-IV 

Конкурсна документација број 404-144-7/17-IV 

Датум oбјаве Позива и Конкурсне 

документације 

ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ: 

portal.ujn.gov.rs 

ИНТЕРНЕТ СТР. НАРУЧИОЦА: 
www.ruma.rs 

22.11.2017.г 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 404-144-8/17-IV 

ДАТУМ 04.12.2017.г. 

ИЗМЕНА И ДОПУНА БРОЈ 404-144-9/17-IV 

ДАТУМ 12.12.2017.г. 

Врши се измена следећих делова: 

Прилог број 5.- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО 

КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, у делу ДОДАТНИ УСЛОВИ 

ПОНУЂАЧА ПРОПИСАНИ ЧЛАНОМ 76 ЗЈН, у оквиру пословног капацитета страна 21/88 

додаје се  тачка 2.3. и гласи: 
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2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ  

 

2.3. 2.2. 3Сертификат о 

Акредитацији издат од 

АТС (Акредитационог 

тела Србије) са обимом 

акредитације у којем су 

маркирани тражени 

опити. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Важећа дозвола надлежног органа за вршење 

геомеханичких услуга-Сертификат о акредитацији 

издат од АТС-а са обимом акредитације. 

Акредитована лабораторија мора имати следеће 

акредитоване опите у свом обиму: 

- Одређивање влажности узорака тла СРПС 

У.Б1.012:1979 

- Одређивање гранулометријског састава СРПС 

У.Б1.018:2005 

- Одређивање конзистенције тла – Атербергове границе 

СРПС У.Б1020:1980 

- Одређивање односа влажности и суве запреминске 

масе тла СРПС.УБ1.038 

- Лабораторијско одређивање калифорнијског индекса 

носивости СРПС У.Б1.042 

- Узимање узорака тла СРПС У.Б1.010 

- Одређивање запреминске масе узорака из застора и 

носећих слојева СРПС У.М8.092:1996 

- Узимање узорака асфалтних мешавина за коловозе и 

масе за заливање саставакa СРПС У.М3.090:1961 

 - Мерење дефлексија флексибилних коловоза СРПС 

У.Е8.016:1981 

 

Прилог 7- Образац за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним 

набавкама, страна 34/88, врши се допуна пословног капацитета на следећи начин: 

2.  

ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 

 

 

 

 

2.3. Важећа дозвола надлежног органа за вршење геомеханичких услуга-

Сертификат о акредитацији издат од АТС-а са обимом акредитације. 

Акредитована лабораторија мора имати следеће акредитоване опите у свом обиму: 

- Одређивање влажности узорака тла СРПС У.Б1.012:1979 

- Одређивање гранулометријског састава СРПС У.Б1.018:2005 

- Одређивање конзистенције тла – Атербергове границе СРПС У.Б1020:1980 

- Одређивање односа влажности и суве запреминске масе тла СРПС.УБ1.038 

- Лабораторијско одређивање калифорнијског индекса носивости СРПС У.Б1.042 

- Узимање узорака тла СРПС У.Б1.010 

- Одређивање запреминске масе узорака из застора и носећих слојева СРПС 

У.М8.092:1996 

- Узимање узорака асфалтних мешавина за коловозе и масе за заливање саставакa 

СРПС У.М3.090:1961 

 - Мерење дефлексија флексибилних коловоза СРПС У.Е8.016:1981 
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Доказ: 

2.3. Сертификат о Акредитацији издатод од АТС (Акредитационог тела Србије) са 

обимом акредитације у којем су маркирани тражени опити. 

 

Прилог 16 - Изјава о досављању бакарских гаранција, страна 55/88, брише се: 

a) Банкарску гаранцију за озбиљност понуде и то у износу од  5 % од вредности понуде без 

ПДВ-а, као средство обезбеђења за озбиљност понуде. Банкарска гаранција мора бити мора 

бити са клаузулом: „неопозива, безусловна, без права на приговор и на први позив 

наплатива“, издата у корист Наручиоца. 

-под условима утврђеним моделом уговора који је саставни део конкурсне документације 

 

Прилог 19 - Упутство понуђачима како да сачине понуду, на страни 82/88, брише се: 

Наручилац ће одбити све понуде понуђач уз које није достављена полиса осигурања и 

доказ о плаћених полисама осигурања у складу са конкурсном документацијом. 

 

 

Наведене измене и допуне чине саставни део конкурсне документације. 

 

Понуђач је у обавези да Понуду поднесе у складу са предметним изменама и допунама 

конкурсне документације. 

 

У прилогу достављамо : 

Прилог 7- Образац за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама 

у делу пословни капацитет 

Прилог 16 - Изјава о досављању бакарских гаранција 
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Прилог 16 

 

 

ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ БАНКАРСКИХ ГАРАНЦИЈА 

 

Овом изјавом под кривичном и материјалном одговорношћу неопозиво изјављујемо, да ћемо 

у складу са уговором, доставити Наручиоцу: 

 

а)Банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини од 10 % од укупне уговорене 

вредности (без ПДВ-а), која мора бити са клаузулом: „неопозива, безусловна, без права на 

приговор и на први позив наплатива“, издата у корист Наручиоца. 

-под условима утврђеним моделом уговора који је саставни део конкурсне документације 

 

б) Банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року  у висини од 5% од 

укупне уговорене вредности (без ПДВ-а) која мора бити са клаузулом: „неопозива, 

безусловна, без права на приговор и на први позив наплатива“, издата у корист Наручиоца. 

-под условима утврђеним моделом уговора који је саставни део конкурсне документације 

 

в) Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања у висини износа максимално 

дозвољеног авансног плаћања, а све у случају да захтева авансну уплату. Банкарска гаранција  

мора бити са клаузулом: „неопозива, безусловна, без права на приговор и на први позив 

наплатива“, издата у корист Наручиоца. 

-под условима утврђеним моделом уговора који је саставни део конкурсне документације 

 

 

Ова средства финансијског обезбеђења достављамо уколико будемо изабрани по јавној 

набавци бр. ________:ОД/17 ,_________________________________ 
Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни 

рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета __ 3 (инвестициони рејтинг) 

 

 

Место и датум        Овлашћено лице Понуђача  

____________________      М. П. ________________________ 
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Прилог 7  

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О 

ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

                                                 
1
 Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе 

доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1. Закона о јавним набавкама, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за 

привредне регистре. Довољно је да доставе Решење о упису у Регистар понуђача. 
2
 Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе 

доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 2. Закона о јавним набавкама, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за 

привредне регистре. Довољно је да доставе Решење о упису у Регистар понуђача. 

Ред.  

бр. 

Обавезни и додатни услови за учешће понуђача из чл.75. и 76. Закона и 

ове конкурсне документације 

Доказивање испуњености услова у складу са чл. 77. Зaкона (назив 

документа) и ове конкурсне документације 

Испуњеност 

услова 

(ставити x) 

1. 

Услов: 

Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар. 

Докази
1
:  

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 

другог одговарајућег регистра  

Доставља и подизвођач уколико понуђач делимично извршење набавке 

поверава подизвођачу, и члан групе понуђача уколико понуду подноси 

група понуђача. 

 

 

 

 

да         не  

2. 

Услов: 

Да понуђач 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. 

Докази
2
: 

За 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; 

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 

законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих 

Доставља и подизвођач уколико понуђач делимично извршење набавке 

поверава подизвођачу, члан групе понуђача уколико понуду подноси 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да         не  

 

 

 

 

 

да         не  

 

 

да         не  
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3
 Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе 

доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 3. Закона о јавним набавкама, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за 

привредне регистре. Довољно је да доставе Решење о упису у Регистар понуђача. 

група понуђача. 

 

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). 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  

 

 

 

 

 

да         не  

 

 

 

3. 

Услов: 

Да је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на 

њеној територији. 

Доказ
3
: 

Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде 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 Агенције за приватизацију да се понуђач 

налази у поступку приватизације. 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

 

 

 

 

 

да         не   

 

да         не   

 

 

 

4. 

Услов: 

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 (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

Доказ: 

Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац 12). Изјава мора да буде 

потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана 

од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 

оверена печатом. 

 

 

 

 

 

 

 

да   не  

5. 

Додатни услови: 

 

Финансијски капацитет: 

1.1 Да понуђач није био у блокади у последње 3 године почев од месеца 

који предходи месецу у коме је објављен позив за подношење понуда 

дуже од 7 дана у континуитету и више од 3 пута укупно. 

1.2 Да понуђач није био у блокади ни један дан у последњих 6 месеци 

закључно са месецом који предходи месецу у коме је објављен позив за 

подношење понуда. 

Доказ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да         не  
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-Потврда о ликвидности издата од НБС-а, Одељења за принудну 

наплату, Одсек за пријем основа и налога принудне наплате у 

Крагујевцу, ул. Бранка Радичевића 16а. 

 

Пословни капацитет: 

2.1  Да је понуђач,  као главни извођач или члан конзорцијума 

(заједничке понуде) успешно реализовао радове на најмање 3 (три) 

постројења, у задњих 8 (осам) година (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 

2014, 2015, 2016), за изградњу комуналних постројења за 

пречишћавање отпадних вода (ППОВ) и /или из индустријског 

технолошког процеса, који су капацитета од најмање 50 м³/дан, 

Доказ: 

-Референтна листа (Образац број 13) и 

-Потврда о добро извршеним предметним радовима или Потврда о 

преузимању од стране компетентног Наручиоца (Образац број 14) 

 

 

2.2 Да понуђач поседује ISO сертификате, и то: ISO 9001,  ISO 14001, 

ISO OHSAS 18001. 

Доказ: 

- Копија сертификата ISO 9001, ISO 14001, ISO OHSAS 18001 

 

2.3. Важећа дозвола надлежног органа за вршење геомеханичких 

услуга-Сертификат о акредитацији издат од АТС-а са обимом 

акредитације. Акредитована лабораторија мора имати следеће 

акредитоване опите у свом обиму: 

- Одређивање влажности узорака тла СРПС У.Б1.012:1979 

- Одређивање гранулометријског састава СРПС У.Б1.018:2005 

- Одређивање конзистенције тла – Атербергове границе СРПС 

У.Б1020:1980 

- Одређивање односа влажности и суве запреминске масе тла 

СРПС.УБ1.038 

- Лабораторијско одређивање калифорнијског индекса носивости СРПС 

У.Б1.042 

- Узимање узорака тла СРПС У.Б1.010 

- Одређивање запреминске масе узорака из застора и носећих слојева 

СРПС У.М8.092:1996 

- Узимање узорака асфалтних мешавина за коловозе и масе за заливање 

саставакa СРПС У.М3.090:1961 

 - Мерење дефлексија флексибилних коловоза СРПС У.Е8.016:1981 

 

Доказ: 

2.3. Сертификат о Акредитацији издатод од АТС (Акредитационог тела 

Србије) са обимом акредитације у којем су маркирани тражени опити. 

 

 

Технички капацитет: 

3.1 Понуђач поседује у власништву или закупу, следеће машине и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да  не  

да  не  

 

 

 

 

 

да  не  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да  не  
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опрему и то: 

 

- багер минималне снаге 120  kW, ком. 2 

 Доказ: 

-пописне листе основних средстава на којима треба маркером 

обележити тражену опрему или фактура или Уговор о куповини или 

уговор о лизингу или уговор о закупу са пописном листом закуподавца 

или други доказ о власништву на коме ће маркером бити означена 

закупљена техничка опрема 

 - очитане саобраћајне дозволе и фотокопије полиса осигурања  

 

- комбинована машина минималне снаге 70  kW, ком. 2   

Доказ: 

-пописне листе основних средстава на којима треба маркером 

обележити тражену опрему или фактура или Уговор о куповини или 

уговор о лизингу или уговор о закупу са пописном листом закуподавца 

или други доказ о власништву на коме ће маркером бити означена 

закупљена техничка опрема 

 - очитане саобраћајне дозволе и фотокопије полиса осигурања  

                                                                     

- асфалтна база капацитета минимално 100 t/h, на удаљености до 70 km 

од градилишта,   1 комад 

Доказ: 

-пописне листе основних средстава на којима треба маркером 

обележити тражену опрему или фактура или Уговор о куповини или 

уговор о лизингу или уговор о закупу са пописном листом закуподавца 

или други доказ о власништву на коме ће маркером бити означена 

закупљена техничка опрема 

- употребна дозвола  

-изјава Понуђача на меморандуму фирме о растојању асфалтне од К.П. 

бр.3883/29 са прилогом у форми одштампане и обележене трасе пута у 

складу са постављеним условима и са уписаним растојањем измереним 

помоћу: http:/www.registracijavozila.rs/daljinar-udaljenost-između-gradova 

 

-бетонска база капацитета минимално 80 m3/h,  на удаљености до 70 km 

од градилишта,   1 комад 

Доказ: 

-пописне листе основних средстава на којима треба маркером 

обележити тражену опрему или фактура или Уговор о куповини или 

уговор о лизингу или уговор о закупу са пописном листом закуподавца 

или други доказ о власништву на коме ће маркером бити означена 

закупљена техничка опрема 

- употребна дозвола  

-изјава Понуђача на меморандуму фирме о растојању  бетонске базе од 

К.П. бр.3883/29 са прилогом у форми одштампане и обележене трасе 

пута у складу са постављеним условима и са уписаним растојањем 

измереним помоћу: http:/www.registracijavozila.rs/daljinar-udaljenost-

između-gradova 

 

 

 

 

 

да  не  

 

 

 

да  не  

 

 

 

 

да  не  

 

 

 

да  не  

 

 

 

 

 

да  не  

 

 

да  не  

 

 

да  не  
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да  не  

 

 

да  не  
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Кадровски капацитет: 

  Понуђач, има запослене на неодређено или одређено 

време или сходно члану 197, члану 199. и члану 202. Закона о раду, 

следеће кадрове: 

- најмање 1 (један) дипломирани инжењер грађевине са лиценцом 413 

или 414 или 410 Инжењерске Коморе Србије,  

-најмање 1 (један) одговорни пројектант објеката грађевинске 

геотехнике са лиценцом 316 Инжењерске Коморе Србије. 

 

 Доказ: 

-копије М-3А или М образаца или пријава Републичком фонду за ПИО 

или фотокопија уговори за лица ван радног односа. 

-копије диплома о стеченом високом образовању 

-копије важећих лиценци и потврде о важењу лиценци издате од 

Инжењерске Коморе Србије 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да  не  

да  не  

да  не  

 

Oстали обавезни елементи конкурсне документације које понуђач доставља уз понуду 

6. 

Образац понуде 

Доказ: 

-попуњени, печатом оверени и потписани Прилог 8 

 

да  не  

 

7. 

Образац структуре цене 

Доказ: 

-попуњен, потписан,печатом оверен  Прилог 9 

да         не  

8. 

Образац трошкова припреме понуде 

Доказ: 

-попуњен, потписан,печатом оверен  Прилог 10 

да         не  

9. 

Образац изјаве о независној понуди 

Доказ: 

-попуњен, потписан,печатом оверен  Прилог 11 

да         не  

10 

Потврда о обиласку локације 

Доказ: 

-попуњен, потписан,печатом оверен  Прилог 15 
да  не  

11 

Изјава о достављању банкарске гаранције 

Доказ: 

-попуњен, потписан, печатом оверен  Прилог 16 
да  не  

12 

Изјава о достављању полиса осигурања 

Доказ: 

Попуњен, потписан, печатом оверен  Прилог 17 
да  не  

13 
Средства финансијског обезбеђења - банкарска гаранција за озбиљност 

понуде 
да         не  

14 

Средства финансијског обезбеђења - оригинално писмо о намерама 

банке за издавање банкарске гаранције на име финансијског обезбеђења 

за добро извршење посла 

да  не  

15 

Средства финансијског обезбеђења - оригинално писмо о намерама 

банке за издавање банкарске гаранције на име финансијског обезбеђења 

за откањање грешака у гарантном року 

да  не  
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Место и датум        Овлашћено лице Понуђача  

____________________      М. П. ________________________ 

 

                                                 
4
 Уколико се Понуђач у обрасцу Понуде изјасни да захтева авансно плаћање (максималан износ 20% од 

уговорене вредности са ПДВ-ом) у ОБАВЕЗИ ЈЕ да у склопу Понуде достави оригинално писмо о намерама 

банке за издавање банкарске гаранције на име финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања 

16 

Средства финансијског обезбеђења - оригинално писмо о намерама 

банке за издавање банкарске гаранције на име финансијског обезбеђења 

за повраћај авансног плаћања
4
 

да  не  

17 

Модел уговора 

Доказ: 
Модел уговора понуђач је дужан да попуни, потпише, овери печатом и 

достави - чиме потврђује да прихвата све елементе Модела уговора –  

Прилог 18 

да  не  


