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I  ИЗМЕНЕ 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
за јавну набавку радова  Конзерваторско рестаураторски радови на обнови јужне и западне фасаде 

Владичанског двора епархије бачке у Новом Саду I Фаза 

 

-ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК,  редни број ЈНОП  1.3.1/2019 
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На основу члана 61. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 

и 68/15) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 86/2015), а 
у вези са Одлуком о покретању поступка број број 29/3-12-2018 од  28.02.2019.године (ЈНОП  
1.3.6.2019),  

 
-Комисија за јавну набавку образована Решењем директора ЗАВОДА ЗАШТИТУ 

СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА НОВОГ САДА, БУЛЕВАР МИХАЈЛА ПУПИНА 22. број 29/3-13-2019 
од  28.02.2019.године,  

 
п р и п р е м и л а  ј е  

 
                                                

I  ИЗМЕНУ 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
за јавну набавку радова  Конзерваторско рестаураторски радови на обнови јужне и западне 

фасаде Владичанског двора епархије бачке у Новом Саду I Фаза 

 

-ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК,  редни број ЈНОП  1.3.1/2019 

 

БРОЈ  КД: 29/1-6-2019 од  14.07.2019.годин 

 

ПРЕДМЕТ: Информација о измени конкурсне документацији за јавну  набавку за јавну набавку 

радова  Конзерваторско рестаураторски радови на обнови јужне и западне фасаде 

Владичанског двора епархије бачке у Новом Саду I Фаза 
             Извршити измену конкурсне документације. Набавка објављена  Портала јавних набавки 
http://portal.ujn.gov.rs/ и на интернет адреси Наручиоца www.zzskgns.rs линк ЈАВНЕ НАБАВКЕ од 
14.07.2019.године.   
 На Захтев  заинтересованог понуђача од  07.08.2019. године који је комисија примила 

е-mailом допис, комисија је разматрала  захтеве  и донела одлуку да измени конкурсну 

документацију и то у делу:, 
 
Вршити измену и то  
 

5.1.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ  

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН 

2. 

пословни капацитет 

Изведени радови на  најмање 15 (петнаест) објеката: у просторно културнo-историјским 
целинама или споменицима  културе.  
-Референтни Уговори могу бити на објектима споменика културе Који су проглашени као 
културна добра у интересу  за  Републику Србију, у претходне 3 године (2016,2017. и 
2018.године), без обзира на категоризацију или Референтни Уговори на објектима који се 
налазе у просторно културно историјским целинама у претходне 3 године (2016,2017. и 
2018.године), без обзира на категоризацију-Вредност уговорених радова за 10 уговора не може 
бити мања  од 1.000.000,00 динара без ПДВ-а. 
-Пет  од петнаест уговора  морају бити минимално  вредности и тo 

1. минимум 1 (један) уговора  чија  вредност уговорених радова износи мин 60.000.000,00 дин 
без ПДВ-а  
2. минимум 2 (два) уговора  чија је вредност у збиру уговорених радова мин.20.000.000,00 дин 
без ПДВ-а, 
   3. минимум 2 (два) уговора чија је вредност у збиру уговорених радова мин.10.000.000,00 
дин без ПДВ 

3. 
технички капацитет 

  

4. 
кадровски 

- Довољним  кадровским капацитетом сматра се: 
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   да понуђач има у сталном радном односу следећа стручна лица која поседују 
одговарајуће стручне испите за извођење радова у области  која је предмет ове јавне 
набавке и то: 

 1 (један) дипломирани грађевински инжењер високоградње лиценце број: 410 или 411,  

или 

 1 (један) дипломирани  инжењер архитектуре лиценце број 400,Лиценце ИКС-а за 

стручна лица морају имати одговарајућу потврду ИКС-а да су лиценце важеће, односно 
да именованим лицима одлуком суда части иста лиценца није одузета. 

-Приликом оцене испуњености услова за лице које истовремено поседује више лиценци, 
сматраће се дозвољеним да истовремено испуњава услов за више појединачних лиценцу 
које се траже овим обрасцем.  

- Доказ да понуђач има у сталном  радном односу или ангажована лица по уговору : 
- минимум три КВ зидара,  

За стално запослене  неопходно је да понуђач достави  Уговор о раду и М3-А или М-

А образац као доказ о запослењу код понуђача  
За лица ангажована по уговору. Уговор и М3-А или М-А образац као доказ о пријави  

код понуђача  пре  расписивања  позива  за набавку 

 

Комисија је формирала поново све обрасце   

  
 Комисија напомиње овом исправком вршиће  се померање  предаје и отварања понуда  

већ  само  техничка исправка ради учињене штампарске грешке.. 
 

Понуђачи су дужни да понуде сачине у складу са ОВОМ изменом. 

Понуђачи су дужни  да доставе  понуду на  обрасцима који су дати у I  

ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈАЕ, као прилог у противном понуда 

биће одбијена  као неодговарајућа ради битних недостатака, не сме се  

вршити исправка  у конкурсној документацији на странама на којим је вршена 

исправка.  

 
Измене и допуне Конкурсне документације, сходно члану 63. став 1. Закона о јавним 

набавкама, објављује се на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца. 

           Уз конкурсну документацију обавезно је приложити допис о 

иформацији о измени и допуни  текста конкурсне документације.. 
 
 
 

председник комисије 

 
                       Вељко Новаковић 

 
Доставити:                                                                                             
1. Портал јавних набавки 
2. Сајт Завода 
3. Архиви   
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Прилог уз I  ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

5) УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И  76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ 

НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ радова  - Конзерваторско рестаураторски радови на обнови јужне 

и западне фасаде Владичанског двора епархије бачке у Новом Саду I Фаза, -ОТВОРЕНИ 

ПОСТУПАК,   редни број ЈНОП  1.3.1/2019 
 

5.1. Услови које ПОНУЂАЧ  мора да испуни да би могао да учествује у поступку јавне набавке: 

Ред. 

бр. 

5.1.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН 

1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 

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 

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 

4. 

да је при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде(члан 75.став 2. ЗЈН) 

5.1.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ  

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН 

1. 

финансијски капацитет 

-Неопходним финансијским и пословним капацитетом сматра се:  

-вредност основних средстава понуђача већи  10.000.000,00 динара 

- вредност укупне активе за претходне две године,  2017. и 2018,  у којој се разматра податак о 

укупној активи мора бити већи од 20.000.000,00  динара за сваку годину 

Доказ: биланс стања за ПРЕТХОДНЕ ДВЕ ГОДИНЕ, 2017. И  2018, пописну листу за основна 
средства . 

2. 

пословни капацитет 

Изведени радови на  најмање 15 (петнаест) објеката: у просторно културнo-историјским целинама 
или споменицима  културе.  
-Референтни Уговори могу бити на објектима споменика културе Који су проглашени као културна 
добра у интересу  за  Републику Србију, у претходне 3 године (2016,2017. и 2018.године), без обзира 
на категоризацију или Референтни Уговори на објектима који се налазе у просторно културно 
историјским целинама у претходне 3 године (2016,2017. и 2018.године), без обзира на категоризацију-
Вредност уговорених радова за 10 уговора не може бити мања  од 1.000.000,00 динара без ПДВ-а. 
-Пет  од петнаест уговора  морају бити минимално  вредности и тo 

1. минимум 1 (један) уговора  чија  вредност уговорених радова износи мин 60.000.000,00 дин без 
ПДВ-а  
2. минимум 2 (два) уговора  чија је вредност у збиру уговорених радова мин.20.000.000,00 дин без 
ПДВ-а, 
   3. минимум 2 (два) уговора чија је вредност у збиру уговорених радова мин.10.000.000,00 дин без 
ПДВ 

3. 
технички капацитет 

  

4. 

кадровски 

- Довољним  кадровским капацитетом сматра се: 

   да понуђач има у сталном радном односу следећа стручна лица која поседују одговарајуће 
стручне испите за извођење радова у области  која је предмет ове јавне набавке и то: 

 1 (један) дипломирани грађевински инжењер високоградње лиценце број: 410 или 411,  
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или 

 1 (један) дипломирани  инжењер архитектуре лиценце број 400,Лиценце ИКС-а за стручна лица 

морају имати одговарајућу потврду ИКС-а да су лиценце важеће, односно да именованим 
лицима одлуком суда части иста лиценца није одузета. 

-Приликом оцене испуњености услова за лице које истовремено поседује више лиценци, сматраће 
се дозвољеним да истовремено испуњава услов за више појединачних лиценцу које се траже овим 
обрасцем.  

- Доказ да понуђач има у сталном  радном односу или ангажована лица по уговору : 
- минимум три КВ зидара,  

За стално запослене  неопходно је да понуђач достави  Уговор о раду и М3-А или М-А 

образац као доказ о запослењу код понуђача  
За лица ангажована по уговору. Уговор и М3-А или М-А образац као доказ о пријави  код 

понуђача  пре  расписивања  позива  за набавку 

  

 

5.2. Услови које ПОДИЗВОЂАЧ  мора да испуни, у складу са чланом 80. ЗЈН да би могао да 

учествује у поступку јавне набавке: 

Ред. 

бр. 

5.2.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ  

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН 

1 да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 

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 

3 / 

4 
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 

5 / 

6 
да је при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде 

5.2.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ  

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН 

1. 
финансијски капацитет 

 

2. 
пословни капацитет 

 

3. 
технички капацитет 

/ 

4. 
Кадровски 

  

 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 
1. тач 1) до 4) ЗЈН и члана 75. став 2. ЗЈН.  
          Доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН – услов из тачке 5. дела 5.2.1. 
Конкурсне документације за део набавке који ће извршити преко подизвођача. Ако је за извршење дела 
јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити 
обавезни услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН понуђач може доказати испуњеност тог услова преко 
подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке. 
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5.3. Услови које мора да испуни СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА, у складу са 

чланом 81. ЗЈН,  да би могао да учествује у поступку јавне набавке: 

Ред. 

бр. 

5.3.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ  

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН 

1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 

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 

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 

5.3.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ  

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН 

1. 

финансијски капацитет 

-Неопходним финансијским и пословним капацитетом сматра се:  

-вредност основних средстава понуђача већи  10.000.000,00 динара 

- вредност укупне активе за претходне две године,  2017. и 2018,  у којој се разматра податак о укупној 

активи мора бити већи од 20.000.000,00  динара за сваку годину 

Доказ: биланс стања за ПРЕТХОДНЕ ДВЕ ГОДИНЕ, 2017. И  2018, пописну листу за основна средства 
. 

2. 

пословни капацитет 

Изведени радови на  најмање 15 (петнаест) објеката: у просторно културнo-историјским целинама или 
споменицима  културе.  
-Референтни Уговори могу бити на објектима споменика културе Који су проглашени као културна добра 
у интересу  за  Републику Србију, у претходне 3 године (2016,2017. и 2018.године), без обзира на 
категоризацију или Референтни Уговори на објектима који се налазе у просторно културно историјским 
целинама у претходне 3 године (2016,2017. и 2018.године), без обзира на категоризацију-Вредност 
уговорених радова за 10 уговора не може бити мања  од 1.000.000,00 динара без ПДВ-а. 
-Пет  од петнаест уговора  морају бити минимално  вредности и тo 

1. минимум 1 (један) уговора  чија  вредност уговорених радова износи мин 60.000.000,00 дин без 
ПДВ-а  
2. минимум 2 (два) уговора  чија је вредност у збиру уговорених радова мин.20.000.000,00 дин без ПДВ-
а, 
   3. минимум 2 (два) уговора чија је вредност у збиру уговорених радова мин.10.000.000,00 дин без 
ПДВ 

3. 
технички капацитет 

  

4. 

кадровски 

- Довољним  кадровским капацитетом сматра се: 

   да понуђач има у сталном радном односу следећа стручна лица која поседују одговарајуће 
стручне испите за извођење радова у области  која је предмет ове јавне набавке и то: 

 1 (један) дипломирани грађевински инжењер високоградње лиценце број: 410 или 411,  

или 

 1 (један) дипломирани  инжењер архитектуре лиценце број 400,Лиценце ИКС-а за стручна лица 

морају имати одговарајућу потврду ИКС-а да су лиценце важеће, односно да именованим 
лицима одлуком суда части иста лиценца није одузета. 

-Приликом оцене испуњености услова за лице које истовремено поседује више лиценци, сматраће се 
дозвољеним да истовремено испуњава услов за више појединачних лиценцу које се траже овим 
обрасцем.  

- Доказ да понуђач има у сталном  радном односу или ангажована лица по уговору : 
- минимум три КВ зидара,  

За стално запослене  неопходно је да понуђач достави  Уговор о раду и М3-А или М-А 

образац као доказ о запослењу код понуђача  
За лица ангажована по уговору. Уговор и М3-А или М-А образац као доказ о пријави  код 

понуђача  пре  расписивања  позива  за набавку 
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5.4.2. ДОКАЗИ 

О ИПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

1. 

финансијски капацитет 

-Неопходним финансијским и пословним капацитетом сматра се:  

-вредност основних средстава понуђача већи  10.000.000,00 динара 
- вредност укупне активе за претходне две године,  2017. и 2018,  у којој се разматра податак о укупној 

активи мора бити већи од 20.000.000,00  динара за сваку годину 
Доказ: биланс стања за ПРЕТХОДНЕ ДВЕ ГОДИНЕ, 2017. И  2018, пописну листу за основна средства . 

2. 

пословни капацитет 

Изведени радови на  најмање 15 (петнаест)  објеката: у просторно културнo-историјским целинама или 
споменицима  културе.  
Референтни Уговори могу бити на објектима споменика културе Који су проглашени као културна добра у 
интересу  за  Републику Србију, у претходне 3 године (2016,2017. и 2018.године), без обзира на 
категоризацију или Референтни Уговори на објектима који се налазе у просторно културно историјским 
целинама у претходне 3 године (2016,2017. и 2018.године), без обзира на категоризацију-Вредност 
уговорених радова за 10 уговора не може бити мања  од 1.000.000,00 динара без ПДВ-а.-Пет  од петнаест 
уговора  морају бити минимално  вредности и т0 

1. минимум 1 (један) уговора  чија  вредност уговорених радова износи мин 60.000.000,00 дин без ПДВ-
а  

2. минимум 2 (два) уговора  чија је вредност у збиру уговорених радова мин.20.000.000,00 дин без ПДВ-
а, 

   3. минимум 2 (два) уговора чија је вредност у збиру уговорених радова мин.10.000.000,00 дин без ПДВ 
-а. 
ДОКАЗ: 
Оверени обрасци  од стране  Нручиоца и законски територијално надлежног Завода. 
Обрасци су дати одвојено, тако да за сваку референцу мора се приложити оба обрасца (без обзира да ли 
је територијално надлежни Завод био и Наручилац). 
        Сви  уговор који су референтни морају имати у приложену спецификацију уз окончану ситуацију или 
у привремене  ситуације радова,   у претходне 3 године (2016,2017. и 2018.године), 
      За све референтне уговоре, вредност уговора и реализација уговора (не мора бити окончана 
ситуација, довољно је  реализована ситуација), за сваки референтни уговор (свих 15 (петнаест)   
      Понуђачи су дужни да приложе доказе да су извели радове на културним добрима у свему сходно 
одредбама Закона о културним добрима („Службени гласник РС“ 71/94). Да су  радови изведени доказује 
се достављениим: копијом уговора, реализованим ситуацијама и оригиналном потврдом (образац 
потврде референц листе налази се у Конкурсној документацији) 
             Да су радови изведени на објекту који је културно добро, према мерама техничке заштите које је 

донео својим решењем надлежни завод за заштиту споменика културе, потребно је доставити, као доказ, 

потврду, издату од стране територијално надлежног завода за заштиту споменика културе (образац 

потврде референц листе налази се у Конкурсној документацији). Неће се прихватити као валидна 

потврда  за референцу која је дата на другом обрасцу односно која није дата на обрасцу из конкурсне 

документације Наручиоца, а не садржи све тражене податке  у обрасцу потврде референц листе која се 

налази у Конкурсној документацији 

Уколико понуђач не достави напред наведене референце, неће бити испуњен услов-пословног 
капацитета. 

 
* оригинална  потврда-образац који је формирао Наручилац у конкурсној  документацији може се 

умножити фотокопирањем или доставом од стране наручиоца ако понуђач писмено затражи, у случају да 
има више референтних објеката. Ти обрасци се прилажу уз документацију коју Понуђач  сам формира као 
допуну документације 

*на једном објекту може бити више реализованих уговора, с тим да се онда број објeкатa 
утврђује према броју уговора (анекси уговора ни по којој основи нису референтни уговори)  

3. 
технички капацитет 

  

4. 

кадровски 

- Довољним  кадровским капацитетом сматра се: 

   да понуђач има у сталном радном односу следећа стручна лица која поседују одговарајуће 
стручне испите за извођење радова у области  која је предмет ове јавне набавке и то: 

 1 (један) дипломирани грађевински инжењер високоградње лиценце број: 410 или 411,  

или 
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 1 (један) дипломирани  инжењер архитектуре лиценце број 400,Лиценце ИКС-а за стручна лица 

морају имати одговарајућу потврду ИКС-а да су лиценце важеће, односно да именованим лицима 
одлуком суда части иста лиценца није одузета. 

-Приликом оцене испуњености услова за лице које истовремено поседује више лиценци, сматраће се 
дозвољеним да истовремено испуњава услов за више појединачних лиценцу које се траже овим 
обрасцем.  

- Доказ да понуђач има у сталном  радном односу или ангажована лица по уговору  : 
- минимум три  КВ зидара,  

За стално запослене  неопходно је да понуђач достави  Уговор о раду и М3-А или М-А образац 
као доказ о запослењу код понуђача  

За лица ангажована по уговору. Уговор и М3-А или М-А образац као доказ о пријави  код 
понуђача  пре  расписивања  позива  за набавку 
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Упуство надлежном Заводу која Референца ће бити призната, ако је потврди  

понуђачу који потражује  Референцу 

 
 

 Понуђач мора  доставити ово упутство  надлежном Заводу који издаје ПОТВРДУ 

(референцу) да  би надлежни Завод могао издати ПОТВРДУ (референцу)  коју ће комисија  
прихватити ка исправну.  
 Исту мора надлежни Завод који издаје  Потврду, оверити  да је упознат са захтевима 
конкурсне документације и да у том смислу издаје референцу. 
 
 

У конкурсној документацији стоји: 
 

2д)  посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена: Понуда се сачињава у 

писаном облику, у једном примерку, подноси се  непосредно или путем поште, сви обрасци из Конкурсне 

документацију бити јасна и недвосмислена, читко попуњена–откуцана или написана необрисивим 

мастилом, и оверена печатом (ако се понуђач определио  да има печат, ако  није  не мора  да овери 

печатом) и потписана од стране овлашћеног лица понуђача или лица који издаје документ који се тражи 

у Конкурсној  документацији (лице овлашћено за заступање у ОП или достављеном овлашћењу за лице 

које се потписало) 

 све потврде  и докази морају  бити испоштоване у тражениј форми  па и ПОТВРДА 

(референца) мора имати свој „ИЗВОРНИК“. 
Понуђач може доставити фотокопију  у понуди  али на захтев Комисије мора доставити оригинал 
на увид.  
 

 -ПОТВРДЕ (референце) може оверити само лице наведено у обрасцу ПОТВРДЕ 
(референце). 

 -Лица  која су по Закону  о јавним набавкама одређени по члану 22 Закона о Јавним 

набавкама  у  „Интерном акту  и контроли набавки“  наведена  у  Потврди  морају  оверити да 
су упозната  са овим упуством и морају бити наведена у обрасцу   конкурсне документације,  

Образац референтне листе,  ради контакта са комисијом. 

 

Комисија је дала детаљно упуство како се доказује пословни Ккапацитет и које 

референце ће признати као исправне: 

 

2. 

пословни капацитет 

Изведени радови на  најмање 15 (петнаест)  објеката: у просторно културнo-историјским 
целинама или споменицима  културе.  
Референтни Уговори могу бити на објектима споменика културе Који су проглашени као културна 
добра у интересу  за  Републику Србију, у претходне 3 године (2016,2017. и 2018.године), без 
обзира на категоризацију или Референтни Уговори на објектима који се налазе у просторно 
културно историјским целинама у претходне 3 године (2016,2017. и 2018.године), без обзира на 
категоризацију-Вредност уговорених радова за 10 уговора не може бити мања  од 1.000.000,00 
динара без ПДВ-а.-Пет  од петнаест уговора  морају бити минимално  вредности и т0 

1. минимум 1 (један) уговора  чија  вредност уговорених радова износи мин 60.000.000,00 дин 
без ПДВ-а  

2. минимум 2 (два) уговора  чија је вредност у збиру уговорених радова мин.20.000.000,00 дин 
без ПДВ-а, 

   3. минимум 2 (два) уговора чија је вредност у збиру уговорених радова мин.10.000.000,00 дин 
без ПДВ -а. 
ДОКАЗ: 
Оверени обрасци  од стране  Нручиоца и законски територијално надлежног Завода. 
Обрасци су дати одвојено, тако да за сваку референцу мора се приложити оба обрасца (без 
обзира да ли је територијално надлежни Завод био и Наручилац). 
        Сви  уговор који су референтни морају имати у приложену спецификацију уз окончану 
ситуацију или у привремене  ситуације радова,   у претходне 3 године (2016,2017. и 2018.године), 
      За све референтне уговоре, вредност уговора и реализација уговора (не мора бити окончана 
ситуација, довољно је  реализована ситуација), за сваки референтни уговор (свих 15 (петнаест)   
      Понуђачи су дужни да приложе доказе да су извели радове на културним добрима у свему 
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сходно одредбама Закона о културним добрима („Службени гласник РС“ 71/94). Да су  радови 
изведени доказује се достављениим: копијом уговора, реализованим ситуацијама и 
оригиналном потврдом (образац потврде референц листе налази се у Конкурсној 
документацији) 
             Да су радови изведени на објекту који је културно добро, према мерама техничке 

заштите које је донео својим решењем надлежни завод за заштиту споменика културе, потребно 

је доставити, као доказ, потврду, издату од стране територијално надлежног завода за заштиту 

споменика културе (образац потврде референц листе налази се у Конкурсној документацији). 

Неће се прихватити као валидна потврда  за референцу која је дата на другом обрасцу 

односно која није дата на обрасцу из конкурсне документације Наручиоца, а не садржи све 

тражене податке  у обрасцу потврде референц листе која се налази у Конкурсној документацији 

Уколико понуђач не достави напред наведене референце, неће бити испуњен услов-
пословног капацитета. 

 
* оригинална  потврда-образац који је формирао Наручилац у конкурсној  документацији 

може се умножити фотокопирањем или доставом од стране наручиоца ако понуђач писмено 
затражи, у случају да има више референтних објеката. Ти обрасци се прилажу уз документацију 
коју Понуђач  сам формира као допуну документације 

*на једном објекту може бити више реализованих уговора, с тим да се онда број објeкатa 
утврђује према броју уговора (анекси уговора ни по којој основи нису референтни уговори)  

  

 

 
ВАЖНА МАПОМЕНА: 
 

Комисија неће прихватити ни једну референцу која је скенирана или фотокопирана  а коју 
је оверио печатом  издавалац референце, а не Нотар или  друга надлежна  установа за оверу 
копија. Комисија ће сматрати да не постоји  „ИЗВОРНИК“  ОРИГИНАЛА, за исту ће сматрати 

да је фалсификат и да се комисија наводи на растурање фалсификата за чега ће 

затражити заштиту код Органа гоњења, надлежних за заштиту од израде и растурања 

фалсификата.    

 
 
Да је упознат са условима комисије, својим потписом потврђује,  
 

Руководилац службе  за контролу реализације квалитета  јавне набавке или Службеник за јавне 
набавке   
 

 

.............................................................................. 

                    име и презиме, функција 

 

 

............................................................................. 

                          Потпис  

 

 

Издато у ............................................................. 

 

Дана.........................2019.године 
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Упутство надлежном Наручиоцу која Референца ће бити призната, ако је 

потврди  понуђачу који потражује  Референцу 

 
 

 Понуђач мора  доставити ово упутство  Наручиоцу који издаје ПОТВРДУ (референцу) 

да  би Наручилац могао издати ПОТВРДУ (референцу)  коју ће комисија  прихватити каo 
исправну.  
 Исту мора Наручилац који издаје  Потврду, оверити  да је упознат са захтевима 
конкурсне документације и да у том смислу издаје референцу. 
 

У конкурсној документацијидато је: 
 

2д)  посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена: Понуда се сачињава у 

писаном облику, у једном примерку, подноси се  непосредно или путем поште, сви обрасци из Конкурсне 

документацију бити јасна и недвосмислена, читко попуњена–откуцана или написана необрисивим 

мастилом, и оверена печатом (ако се понуђач определио  да има печат, ако  није  не мора  да овери 

печатом) и потписана од стране овлашћеног лица понуђача или лица који издаје документ који се тражи 

у Конкурсној  документацији (лице овлашћено за заступање у ОП или достављеном овлашћењу за лице 

које се потписало) 

 
 све потврде  и докази морају  бити испоштоване у тражениј форми  па и ПОТВРДА 

(референца) мора имати свој „ИЗВОРНИК“. 
Понуђач може доставити фотокопију  у понуди  али на захтев Комисије мора доставити оригинал 
на увид.  

 -ПОТВРДЕ (референце) може оверити само лице наведено у обрасцу ПОТВРДЕ 
(референце). 

 -Лица  која су по Закону  о јавним набавкама одређени по члану 22 Закона о Јавним 

набавкама  у  „Интерном акту  и контроли набавки“  наведена  у  Потврди  морају  оверити да 
су упозната  са овим упуством и морају бити наведена у обрасцу   конкурсне документације,  
Образац референтне листе,  ради контакта са комисијом. 

 

Комисија је дала детаљно упуство како се доказује пословни Ккапацитет и које референце 

ће признати као исправне 

 
 

2. 

пословни капацитет 

Изведени радови на  најмање 15 (петнаест)  објеката: у просторно културнo-историјским целинама 
или споменицима  културе.  
Референтни Уговори могу бити на објектима споменика културе Који су проглашени као културна 
добра у интересу  за  Републику Србију, у претходне 3 године (2016,2017. и 2018.године), без 
обзира на категоризацију или Референтни Уговори на објектима који се налазе у просторно 
културно историјским целинама у претходне 3 године (2016,2017. и 2018.године), без обзира на 
категоризацију-Вредност уговорених радова за 10 уговора не може бити мања  од 1.000.000,00 
динара без ПДВ-а.-Пет  од петнаест уговора  морају бити минимално  вредности и т0 

1. минимум 1 (један) уговора  чија  вредност уговорених радова износи мин 60.000.000,00 дин без 
ПДВ-а  

2. минимум 2 (два) уговора  чија је вредност у збиру уговорених радова мин.20.000.000,00 дин 
без ПДВ-а, 

   3. минимум 2 (два) уговора чија је вредност у збиру уговорених радова мин.10.000.000,00 дин 
без ПДВ -а. 
ДОКАЗ: 
Оверени обрасци  од стране  Нручиоца и законски територијално надлежног Завода. 
Обрасци су дати одвојено, тако да за сваку референцу мора се приложити оба обрасца (без 
обзира да ли је територијално надлежни Завод био и Наручилац). 
        Сви  уговор који су референтни морају имати у приложену спецификацију уз окончану 
ситуацију или у привремене  ситуације радова,   у претходне 3 године (2016,2017. и 2018.године), 
      За све референтне уговоре, вредност уговора и реализација уговора (не мора бити окончана 
ситуација, довољно је  реализована ситуација), за сваки референтни уговор (свих 15 (петнаест)   
      Понуђачи су дужни да приложе доказе да су извели радове на културним добрима у свему 
сходно одредбама Закона о културним добрима („Службени гласник РС“ 71/94). Да су  радови 
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изведени доказује се достављениим: копијом уговора, реализованим ситуацијама и оригиналном 
потврдом (образац потврде референц листе налази се у Конкурсној документацији) 
             Да су радови изведени на објекту који је културно добро, према мерама техничке заштите 

које је донео својим решењем надлежни завод за заштиту споменика културе, потребно је 

доставити, као доказ, потврду, издату од стране територијално надлежног завода за заштиту 

споменика културе (образац потврде референц листе налази се у Конкурсној документацији). Неће 

се прихватити као валидна потврда  за референцу која је дата на другом обрасцу односно која 

није дата на обрасцу из конкурсне документације Наручиоца, а не садржи све тражене податке  у 

обрасцу потврде референц листе која се налази у Конкурсној документацији 

Уколико понуђач не достави напред наведене референце, неће бити испуњен услов-
пословног капацитета. 

 
* оригинална  потврда-образац који је формирао Наручилац у конкурсној  документацији 

може се умножити фотокопирањем или доставом од стране наручиоца ако понуђач писмено 
затражи, у случају да има више референтних објеката. Ти обрасци се прилажу уз документацију 
коју Понуђач  сам формира као допуну документације 

*на једном објекту може бити више реализованих уговора, с тим да се онда број објeкатa 
утврђује према броју уговора (анекси уговора ни по којој основи нису референтни уговори)  

 

ВАЖНА МАПОМЕНА: 
 

Комисија неће прихватити ни једну референцу која је скенирана или фотокопирана  а коју је 
оверио печатом  издавалац референце, а не Нотар или  друга надлежна  установа за оверу 
копија. Комисија ће сматрати да не постоји  „ИЗВОРНИК“  ОРИГИНАЛА, за исту ће сматрати да 

је фалсификат и да се комисија наводи на растурање фалсификата за чега ће затражити 

заштиту код Органа гоњења, надлежних за заштиту од израде и растурања фалсификата.    

 
 Референце Наручилаца који су у стечају или ликвидацији Комисија ће признати само уз 

правно тумачење „правног основа преноса етичких права и обавеза Наручиоца који је у стечају 
или ликвидацији на издаваоца референце“ преноса  на издаваоца  Референце. Референцу може 
оверити само Стечајни или Ликвидациони управник (ликвидациони орган) и није потребно  да овере 
Руководилац службе  за контролу реализације квалитета  јавне набавке или Службеник за јавне 
набавке 
  Тумачења закона признаће се  само ако је дато од Законодаваца, никако органи Управе, 
појединаци или Министарстава и други, јер ни по ком основу та тумачења нису обавезујућа (Уставом је 
подељена власт на законодовну, извршну и судску).  

 
 Да је упознат са условима Конкурсне документације, својим потписом потврђује,  

Руководилац службе  за контролу реализације квалитета  јавне набавке или службеник за јавне 
набавке   
 
.............................................................................. 

                    име и презиме, функција 

 

............................................................................. 

                          Потпис  

 

Издато у ............................................................. 

 

Дана.........................2019.године 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


