
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ 

И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Дирекција за националне 

референтне лабораторије 

Број: 404-02-436/10/2016-13 

Датум: 28. децембар 2016. године 

                         Б е о г р а д 

 

 

ПРЕДМЕТ: Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку мале вредности 

услуга – стручни надзор над извођењем радова на изградњи карантинског стакленика за 
потребе Дирекције за националне референтне лабораторије из Београда, ЈН бр. 1.2.8/16. 
 
Обавештавамо понуђаче да је дошло до измене и допуне конкурсне документације за 
јавну набавку мале вредности услуга – стручни надзор над извођењем радова на 
изградњи карантинског стакленика за потребе Дирекције за националне референтне 
лабораторије из Београда, ЈН бр. 1.2.8/16. 
 
Измена и допуна конкурсне документације – пречишћен текст је следећа: 
 

 

1. - Поглавље IV, тачка 1.2, подтачка 1), страна 25 

 
 

УМЕСТО 

 
1) У погледу финансијског капацитета услов је:  

 да понуђач у 2013, 2014. и 2015. години није пословао са губитком; 

 да понуђачу рачуни нису били у блокади (неликвидни) у последњих 

годину дана, а рок се рачуна од дана објављивања позива за 

подношење понуда.  

 

ТРЕБА ДА СТОЈИ: 

1) У погледу финансијског капацитета услов је:  



 да је понуђач у 2013, 2014. и 2015. години остварио пословни приход 

у минималном износу од 500.000,00 динара; 

 да понуђачу рачуни нису били у блокади (неликвидни) у последњих 

годину дана, а рок се рачуна од дана објављивања позива за 

подношење понуда.  

 

2. - Поглавље IV, тачка 1.2, подтачка 2), страна 25 

 
 

УМЕСТО 

 
2) У погледу пословног капацитета услов је да је понуђач у последње три 

године од дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних 

набавки извео услуге пројектовања, техничке контроле, изградње или стручног 

надзора у току грађења oбјеката, укупне збирне вредности, за наведени 

период, у износу од минимум 500.000,00 динара.  

 

ТРЕБА ДА СТОЈИ: 

2) У погледу пословног капацитета услов је да је понуђач у последње три 

године од дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних 

набавки извео услуге на пословима стручног надзора или израде пројектне 

документације или техничке контроле пројектне документације или изградње на 

објекатима типа карантинског стакленика. 

 

3. - Поглавље IV, тачка 2.2, подтачка 1), страна 27  

 
 

УМЕСТО 

 
1) У погледу финансијског капацитета услов је:  

 да понуђач у 2013, 2014. и 2015. години није пословао са губитком; 

  да понуђачу рачуни нису били у блокади (неликвидни) у последњих 

годину дана, а рок се рачуна од дана објављивања позива за 

подношење понуда.  

       Доказ:  

 

 Подаци из исправних финансијских извештаја из регистра финансијских 

извештаја Агенције за привредне регистре за 2013. годину; 



   Биланс успеха за 2014. и 2015. годину, из регистра јавно објављених 

исправних редовних годишњих финансијских извештаја. 

 

 Потврда о броју дана неликвидности (неоверена) одштампана са сајта 

Народне банке Србије са адресе 

http://www.nbs.rs/internet/latinica/67/pn.html - под називом Претраживање 

дужника у принудној наплати где се добија податак о ликвидности у 

последње три године.  

ТРЕБА ДА СТОЈИ: 

 

1) У погледу финансијског капацитета услов је:  

 да је понуђач у 2013, 2014. и 2015. години остварио пословни приход 

у минималном износу од 500.000,00 динара; 

 да понуђачу рачуни нису били у блокади (неликвидни) у последњих 

годину дана, а рок се рачуна од дана објављивања позива за 

подношење понуда.  

 

       Доказ:  

 

 Подаци из исправних финансијских извештаја из регистра финансијских 

извештаја Агенције за привредне регистре за 2013. годину; 

   Биланс успеха за 2014. и 2015. годину, из регистра јавно објављених 

исправних редовних годишњих финансијских извештаја. 

 

Уколико је понуђач предузетник који води пословне књиге по систему 
простог књиговодства, доставља билансе успеха за 2013, 2014. и 2015. 
годину. 

 

Уколико је понуђач предузетник који порез плаћа на паушално утврђен 

приход доставља: образац КПО – Пословна књига о оствареном 

промету паушално опорезованих обвезника – фотокопија. 

 

 Потврда о броју дана неликвидности (неоверена) одштампана са сајта 

Народне банке Србије са адресе 

http://www.nbs.rs/internet/latinica/67/pn.html - под називом Претраживање 

дужника у принудној наплати где се добија податак о ликвидности у 

последње три године.  

 

 

 

http://www.nbs.rs/internet/latinica/67/pn.html
http://www.nbs.rs/internet/latinica/67/pn.html


4. - Поглавље IV, тачка 2.2, подтачка 2), страна 28 

 
 

УМЕСТО 

 
2) У погледу пословног капацитета услов је да је понуђач у последње три 

године од дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних 

набавки извео услуге пројектовања, техничке контроле, изградње или стручног 

надзора у току грађења oбјеката, укупне збирне вредности, за наведени 

период, у износу од минимум 500.000,00 динара.  

 

Доказ:  

 

 Изјава о реализацији закључених уговора (Образац XIII). 

 

ТРЕБА ДА СТОЈИ: 

2) У погледу пословног капацитета услов је да је понуђач у последње три 

године од дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних 

набавки извео услуге на пословима стручног надзора или израде пројектне 

документације или техничке контроле пројектне документације или изградње на 

објекатима типа карантинског стакленика.  

 

Доказ:  

 

 Изјава о реализацији закључених уговора (Образац XIII). 

 

5. - Поглавље V, тачка 2, страна 29 

 

УМЕСТО 

 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
30.12.2016. године до 09:00 часова без обзира на начин на који се доставља.  
Јавно отварање понуда биће истог дана 30.12.2016. године у 11:00 часова на адреси: 
Дирекција за националне референтне лабораторије, Батајнички друм 7 део број: 10, 
11080 Београд. Отварање понуда је јавно и истом могу присуствовати сва 
заинтересована лица, а само овлашћени представници понуђача, који су дужни да своје 
својство представника понуђача докажу предајом овлашћења Комисији за спровођење 
поступка јавне набавке, могу активно учествовати у поступку отварања понуда. 

 

ТРЕБА ДА СТОЈИ: 

 



Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
04.01.2017. године до 10:00 часова без обзира на начин на који се доставља.  
Јавно отварање понуда биће истог дана 04.01.2017. године у 12:00 часова на адреси: 
Дирекција за националне референтне лабораторије, Батајнички друм 7 део број: 10, 
11080 Београд. Отварање понуда је јавно и истом могу присуствовати сва 
заинтересована лица, а само овлашћени представници понуђача, који су дужни да своје 
својство представника понуђача докажу предајом овлашћења Комисији за спровођење 
поступка јавне набавке, могу активно учествовати у поступку отварања понуда. 

 

6. - Поглавље V, део: Понуда мора да садржи, страна 29 

 

УМЕСТО 

 

1. Образац понуде попуњен и потписан од стране овлашћеног лица 
понуђача и оверен   печатом (поглавље VI); 

 
2. Модел уговора, попуњен, потписан од стране овлашћеног лица и оверен 

печатом чиме понуђач потврђује да прихвата услове из модела уговора 
(поглавље VII); 

 
3. Попуњен, потписан и оверен Образац трошкова припреме понуде - није 

обавезан (поглавље VIII); 

 
4. Образац изјаве о независној понуди попуњен, оверен печатом и 

потписан од стране овлашћеног лица (поглавље IX); 

 

5. Изјаву понуђача из поглавља X, попуњена, потписана од стране 

овлашћеног лица и оверена печатом о испуњавању услова из чл. 75. 

Закона (и изјаву подизвођача уколико их има); 

 
6. Изјаву понуђача из поглавља XI, попуњена, потписана од стране 

овлашћеног лица и оверена печатом о испуњавању услова из чл. 75. ст. 
2. Закона; 

 
7. Образац изјаве о финансијском обезбеђењу попуњен, оверен печатом и 

потписан од стране овлашћеног лица (поглавље XII). 

 
9. Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде – бланко 

сопствена меница  (упутство у поглављу V, тачка 12. Конкурсне 
документације). 



 
8. Доказ о испуњености додатних услова:  

 Подаци из исправних финансијских извештаја из регистра 
финансијских извештаја Агенције за привредне регистре за 2013. 
годину; 

 Биланс успеха за 2014. и 2015. годину, из регистра јавно 
објављених исправних редовних годишњих финансијских 
извештаја. 

 Потврда о броју дана неликвидности (неоверена) одштампана са 
сајта Народне банке Србије са адресе 
http://www.nbs.rs/internet/latinica/67/pn.html - под називом 
Претраживање дужника у принудној наплати где се добија 
податак о ликвидности у последње три године. 

 
9. Доказ о испуњености додатних услова:  

      - Изјава о реализацији закључених уговора (Образац XIII). 

 

10. Доказ о испуњености додатних услова:  

 копијa лиценце 300 или 301 или 302 или 310 или 311 или 317 или 

400 или 401 или 410 или 411 и потврдa  Инжењерске коморе 

Србије о поседовању важеће лиценце; 

 Изјава о кадровском капацитету (Образац XIV).  

 

ТРЕБА ДА СТОЈИ: 

 

1. Образац понуде попуњен и потписан од стране овлашћеног лица 
понуђача и оверен   печатом (поглавље VI); 

2. Модел уговора, попуњен, потписан од стране овлашћеног лица и оверен 
печатом чиме понуђач потврђује да прихвата услове из модела уговора 
(поглавље VII); 

3. Попуњен, потписан и оверен Образац трошкова припреме понуде - није 
обавезан (поглавље VIII); 

4. Образац изјаве о независној понуди попуњен, оверен печатом и потписан 
од стране овлашћеног лица (поглавље IX); 

5. Изјаву понуђача из поглавља X, попуњена, потписана од стране 

овлашћеног лица и оверена печатом о испуњавању услова из чл. 75. Закона 

(и изјаву подизвођача уколико их има); 



6. Изјаву понуђача из поглавља XI, попуњена, потписана од стране 
овлашћеног лица и оверена печатом о испуњавању услова из чл. 75. ст. 2. 
Закона; 

7. Образац изјаве о финансијском обезбеђењу попуњен, оверен печатом и 
потписан од стране овлашћеног лица (поглавље XII). 

8. Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде – бланко 
сопствена меница  (упутство у поглављу V, тачка 12. Конкурсне 
документације). 

 
9.  Доказ о испуњености додатних услова:  

 Подаци из исправних финансијских извештаја из регистра 
финансијских извештаја Агенције за привредне регистре за 2013. 
годину; 

 Биланс успеха за 2014. и 2015. годину, из регистра јавно 
објављених исправних редовних годишњих финансијских 
извештаја. 

 Уколико је понуђач предузетник који води пословне књиге по 
систему простог књиговодства, доставља билансе успеха за 2013, 
2014. и 2015.годину. 

 Уколико је понуђач предузетник који порез плаћа на паушално 
утврђен приход доставља: образац КПО – Пословна књига о 
оствареном промету паушално опорезованих обвезника – 
фотокопија. 

 Потврда о броју дана неликвидности (неоверена) одштампана са 
сајта Народне банке Србије са адресе 
http://www.nbs.rs/internet/latinica/67/pn.html - под називом 
Претраживање дужника у принудној наплати где се добија 
податак о ликвидности у последње три године. 

 
10. Доказ о испуњености додатних услова:  

      - Изјава о реализацији закључених уговора (Образац XIII). 

 

11. Доказ о испуњености додатних услова:  

 копијa лиценце 300 или 301 или 302 или 310 или 311 или 317 или 

400 или 401 или 410 или 411 и потврдa  Инжењерске коморе 

Србије о поседовању важеће лиценце; 

 Изјава о кадровском капацитету (Образац XIV).  

 

 

 

 

 

 



7. - Поглавље XIII ИЗЈАВА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА, 

страна 59 

 

УМЕСТО 

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да смо у 

последње три године од дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу 

јавних набавки извели услуге пројектовања, техничке контроле, изградње или стручног 

надзора у току грађења oбјеката, укупне збирне вредности, за наведени период, у износу 

од минимум 500.000,00 динара. 

 

Назив 
наручиоца 

Врста радова Број и датум 
уговора 

Број и датум 
фактуре 

УКУПАН ИЗНОС 
(без ПДВ-а) 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 

 
Место:_______________________            М.П.                           Овлашћено лице 
Датум: _______________________                                    ____________________________ 
 
                                                                                            Потпис овлашћеног лица 
 
 
 
Oбразац по потреби копирати у потребном броју примерака. 
 
 
 
 



ТРЕБА ДА СТОЈИ: 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да смо у 

последње три године од дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу 

јавних набавки извели услуге на пословима стручног надзора или израде пројектне 

документације или техничке контроле пројектне документације или изградње на 

објекатима типа карантинског стакленика. 

 

Назив 
наручиоца 

Врста услуга Број и датум 
уговора 

Број и датум 
фактуре 

УКУПАН ИЗНОС 
(без ПДВ-а) 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 

Место:_______________________            М.П.                           Овлашћено лице 
Датум: _______________________                                    ____________________________ 
 
                                                                                            Потпис овлашћеног лица 
 
 
 
Oбразац по потреби копирати у потребном броју примерака. 

 

 
У свему осталом Конкурсна документација остаје неизмењена. 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


