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Република Србија                                                                                                                                  
Аутономна Покрајина Војводина 
Основна школа „Јован Јовановић Змај“ 
Комисија за јавну набавку  

Ко 
Број: 25/16-2019 
Дана: 9.12.2019. године 
23330 Нови Кнежевац • Краља Петра I Карађорђевића бр.13 
ПИБ: 101460205 • матични број: 08019495  
телефон: (0230) 81-305 • fax: (0230) 81-217  
www.os-jjz-nk.edu.rs 
 
 
 
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015), Комисија за јавну набавку бр.ЈН 1.3.1/2019 – Уградња гасне инсталације у Основној 
школи „Јован Јовановић Змај“ у Новом Кнежевцу, врши  
  
 
 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
1) У делу конкурсне документације, за јавну набавку бр.ЈН 1.3.1/2019 – Уградња гасне 
инсталације у Основној школи „Јован Јовановић Змај“ у Новом Кнежевцу, на страни 10-
11/44., у оквиру поглавља IV – Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. 
Закона и упутство како се доказује испињеност тих услова, мења се део: 
 
 

2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Да располаже неопходним 
пословним капацитетом: 
 

1. да је понуђач у периоду од 
2015. године до дана 
објављивања позива за 
подношење понуда на 
Порталу јавних набавки  
успешно гасификовао најмање 
три објекта на различитим 
локацијама – изградио и 
пустио у рад мерно 
регулациону станицу, 
унутрашњу гасну инсталацију 
и монтирао гасне генераторе 
за спољашњу монтажу (BOX 
котларнице) снаге веће од 200 
kW. 
 

2. понуђач је у обавези да за  
захтевани материјал у 
предмеру радова, као прилог  
обрасца понуде  достави 
каталог произвођача на 
српском или енглеском језику, 
са техничким и другим 
карактеристикама добара која 
нуди, из кога наручилац може 
недвосмислено утврдити да 
понуђено добро одговара 
захтеву из конкурсне 
документације или извод из 

 
Доказује се достављањем: 
 

1. копије уговора, са припадајућим евентуалним 
Анексима, чији предмет јесу радови на гасификацији 
објеката (Образац референци понуђача), који је 
валидан само у случају да су за радове који су 
предмет уговора достављене окончане ситуације 
издате инвеститорима и потврде ранијих корисника 
потписане од стране одговорног лица (Образац 
потврде референци крајњег корисника). Образац 
референтне листе понуђача и Образац потврде 
референтне листе крајњег корисника саставни су део 
конкурсне документације; 
 
 
 
 
 

2. каталога произвођача понуђених добара у коме ће 
јасно маркером назначити добро које нуди. 
 
 

Напомена:  
 Извршење наведених референтних радова може 

бити започето и пре захтеваног периода, односно 
пре 2015. године, али окончане ситуације свих 
референтних радова морају бити издате током 
захтеваног периода, односно у периоду од 1.1.2015. 
године до дана објављивања позива за подношење 
понуда на Порталу јавних набавки. 

 Потврде Наручилаца могу бити достављене и на 

http://www.os-jjz-nk.edu.rs
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каталога издатог од стране 
произвођача или друго 
штампано издање која мора да 
садржи све тражене техничке 
карактеристике добара која се 
нуде, а према захтевима 
наручиоца; понуђач је дужан 
да у каталогу означи производ 
који је предмет понуде. 

 

другим обрасцима који садржински одговарају 
обрасцу потврде из конкурсне документације. 

 У случају подношења заједничке понуде, чланови 
групе понуђача заједно испуњавају задати услов о 
неопходном пословном капацитету, уколико 
понуђач наступа са подизвођачем, дужан је да сам 
испуни задати услов о неопходном пословном 
капацитету.  

 

3. Да располаже неопходним 
кадровским  капацитетом, односи се 
на број и структуру стручних лица 
која ће бити ангажована на 
реализацији предметне јавне набавке. 
Понуђач мора да има ангажовано, 
сходно чл. 197. до 202. Закона о раду, 
најмање, најмање 3 (три) запослена 
радника, од тога: 

• 1 дипломираног машинског 
инжењер са важећом 
лиценцом Инжењерске 
коморе Србије 430 – 
одговорни извођач радова 
термотехнике, 
термоенергетике, процесне и 
гасне технике, 

• 1 заваривача челичних цеви 
према СПРС ЕН ИСО 9606-1, 
који поседује вежећи атест, 

• 1 помоћног радника. 

 
Доказује се достављањем: 
  

• изјаве о радном ангажовању кључног техничког 
особља које ће бити задужено за извршење радова 
(Образац изјаве о радном ангажовању кључног 
техничког особља).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ИСТИ САДА ГЛАСИ: 
 

2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Да располаже неопходним 
пословним капацитетом: 
 

1. да је понуђач у периоду од 
2015. године до дана 
објављивања позива за 
подношење понуда на 
Порталу јавних набавки  
успешно извео радове на 
гасификацији објеката, 
односно испоручио, монтирао 
и пустио у рад:   

 мерно регулационе станице 
минималног капацитета 25 
m3/h, на најмање три објекта,  

 BOX гасне генераторе за 
спољашњу монтажу 
минималне снаге 200 kW, на 
најмање три објекта и 

 унутрашњу гасну инсталацију 
од челичних бешавних цеви, 
на најмање три објекта. 

 
 

2. понуђач је у обавези да за  
захтевани материјал у 

 
Доказује се достављањем: 
 

1. копије уговора, са припадајућим евентуалним 
Анексима, чији предмет јесу радови на 
гасификацији објеката (Образац референци 
понуђача), који је валидан само у случају да су за 
радове који су предмет уговора достављене 
окончане ситуације издате инвеститорима и 
потврде ранијих корисника потписане од стране 
одговорног лица (Образац потврде референци 
крајњег корисника). Образац референтне листе 
понуђача и Образац потврде референтне листе 
крајњег корисника саставни су део конкурсне 
документације; 

 
 

2. каталога произвођача понуђених добара у коме ће 
јасно маркером назначити добро које нуди. 

 
 

Напомена:  
 Извршење наведених референтних радова може 

бити започето и пре захтеваног периода, односно 
пре 2015. године, али окончане ситуације свих 
референтних радова морају бити издате током 
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предмеру радова, као прилог  
обрасца понуде  достави 
каталог произвођача на 
српском или енглеском језику, 
са техничким и другим 
карактеристикама добара која 
нуди, из кога наручилац може 
недвосмислено утврдити да 
понуђено добро одговара 
захтеву из конкурсне 
документације или извод из 
каталога издатог од стране 
произвођача или друго 
штампано издање која мора да 
садржи све тражене техничке 
карактеристике добара која се 
нуде, а према захтевима 
наручиоца; понуђач је дужан 
да у каталогу означи производ 
који је предмет понуде. 

 

захтеваног периода, односно у периоду од 1.1.2015. 
године до дана објављивања позива за подношење 
понуда на Порталу јавних набавки. 

 Сви наведени радови не морају бити изведени на 
истом/им објекту/има, односно исти могу бити 
изведени независно једни од других на више 
различитих објеката. 

 Потврде Наручилаца могу бити достављене и на 
другим обрасцима који садржински одговарају 
обрасцу потврде из конкурсне документације. 

 У случају подношења заједничке понуде, чланови 
групе понуђача заједно испуњавају задати услов о 
неопходном пословном капацитету, уколико 
понуђач наступа са подизвођачем, дужан је да сам 
испуни задати услов о неопходном пословном 
капацитету.  

 

3. Да располаже неопходним 
кадровским  капацитетом, односи се 
на број и структуру стручних лица 
која ће бити ангажована на 
реализацији предметне јавне набавке. 
Понуђач мора да има ангажовано, 
сходно чл. 197. до 202. Закона о раду, 
најмање, најмање 3 (три) запослена 
радника, од тога: 

• 1 дипломираног машинског 
инжењер са важећом 
лиценцом Инжењерске 
коморе Србије 430 или 
Решењем надлежног 
министарства о испуњености 
услова за издавање лиценце из 
области термотехнике, 
термоенергетике, процесне и 
гасне технике, 

• 1 заваривача челичних цеви 
према СРПС ЕН ИСО 9606-1, 
који поседује вежећи атест, 

• 1 помоћног радника. 

 
Доказује се достављањем: 
  

• изјаве о радном ангажовању кључног техничког 
особља које ће бити задужено за извршење радова 
(Образац изјаве о радном ангажовању кључног 
техничког особља).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2) У делу конкурсне документације, за јавну набавку бр.ЈН 1.3.1/2019 – Уградња гасне 
инсталације у Основној школи „Јован Јовановић Змај“ у Новом Кнежевцу, на страни 42/44., у 
оквиру поглавља XII – Образац референци понуђача, мења се део: 
 

Редни 
број Наручилац / инвеститор 

Одговорно лице 
наручиоца / 

инвеститора и 
контакт телефон 

Место и адреса објекта на 
којем су изведени радови 

гасификације 

 
Период у 
којем су 
изведени 
радови 

(година) 
1. 
 

    

2. 
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3. 
 

    

4. 
 

    

5. 
 

    

6. 
 

    

7. 
 

    

8. 
 

    

9. 
 

    

10. 
 

    

 
 
 
Дана: ___.___.2019. године 
 
 
 

                           Понуђач 
 

                                                                                   м.п.                 ___________________ 
                     потпис овлашћеног лица 
 
 
 

 
Напомена: Понуђач мора доставити, за период од претходне 3 (три) године (2016., 2017. и 2018. година), 
доказ да је успешно извео радове на гасификацији (изградња и пуштање у рад мерно регулационе станице, 
унутрашње гасне инсталације и монтажа гасних генератора за спољашњу монтажу (BOX котларнице) снаге 
веће од 200 kW) најмање три објекта на различитим локацијама.  
Уколико је листа референтних послова, коју желите доставити, већа од понуђеног броја поља у датом 
обрасцу, исти копирати, попунити и доставити. 
 
 
 
ИСТИ САДА ГЛАСИ: 
 

Редни 
број 

Наручилац / 
инвеститор 

Одговорно лице 
наручиоца / 

инвеститора и 
контакт 
телефон 

Назив изведених 
радова 

Место и адреса 
објекта на којем су 

изведени радови 
гасификације 

 
Период 
у којем 

су 
изведени 
радови 

(година) 
1. 
 

     

2. 
 

     

3. 
 

     

4. 
 

     

5. 
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6. 
 

     

7. 
 

     

8. 
 

     

9. 
 

     

10. 
 

     

 
 
 
Дана: ___.___.2019. године 
 
 
 

                           Понуђач 
 

                                                                                   м.п.                 ___________________ 
                     потпис овлашћеног лица 
 
 
 

 
Напомена: Понуђач мора доставити, за период од 2015. године до дана објављивања позива за подношење 
понуда на Порталу јавних набавки, доказ да је успешно извео радове на гасификацији објеката, односно 
испоручио, монтирао и пустио у рад мерно регулационе станице (минималног капацитета 25 m3/h) на најмање 
три објекта, BOX гасне генераторе за спољашњу монтажу (минималне снаге 200 kW) на најмање три објекта 
и унутрашњу гасну инсталацију од челичних бешавних цеви на најмање три објекта. Сви наведени радови не 
морају бити изведени на истом/им објекту/има, односно исти могу бити изведени независно једни од других на 
више различитих објеката. 
Уколико је листа референтних послова, коју желите доставити, већа од понуђеног броја поља у датом 
обрасцу, исти копирати, попунити и доставити. Употреба печата приликом попуњавања овог обрасца није 
обавезна. 
 
 
3) У делу конкурсне документације, за јавну набавку бр.ЈН 1.3.1/2019 – Уградња гасне 
инсталације у Основној школи „Јован Јовановић Змај“ у Новом Кнежевцу, на страни 43/44., у 
оквиру поглавља XIII – Образац потврде референци крајњег корисника, мења се део: 
 
На основу члана 77. став 2. тачка 2. Закона о јавним набавкама референтни наручилац издаје  
 
 

П О Т В Р Д У 
 
Да је понуђач ___________________________________________________________________ 
                                                              (назив и седиште извођача радова/понуђача) 
 
у претходне 3 (три) године (2016., 2017. и 2018. години) успешно извео радове на 
гасификацији објекта (изградња и пуштање у рад мерно регулационе станице, унутрашње 
гасне инсталације и монтажа гасних генератора за спољашњу монтажу (BOX котларнице) 
снаге веће од 200 kW) и испоштовао све уговорне обавезе  
 

Редни 
број Назив изведених радова Место и адреса објекта  

на којем су изведени радови 

Период у 
којем су 
изведени 
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радови 
(година) 

1. 
 

   

2. 
 

   

3. 
 

   

 
Потврда се издаје на захтев извођача радова/понуђача ради учешћа у отвореном поступку 
јавне набавке бр. ЈН 1.3.1/2019 – Уградња гасне инсталације у Основној школи „Јован 
Јовановић Змај“ у Новом Кнежевцу и у друге сврхе се не може користити.  
 
Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, својеручним потписом и печатом, 
потврђујем да су горе наведени подаци тачни.  
 
 
 
ИСТИ САДА ГЛАСИ: 
 
На основу члана 77. став 2. тачка 2. Закона о јавним набавкама референтни наручилац издаје  
 
 

П О Т В Р Д У 
 
Да је понуђач ___________________________________________________________________ 
                                                              (назив и седиште извођача радова/понуђача) 
 
у периоду од 2015. године до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу 
јавних набавки успешно извео радове на гасификацији објекта (испоручио, монтирао и 
пустио у рад мерно регулационе станице (мин.капацитета 25 m3/h), BOX гасне генераторе за 
спољашњу монтажу (мин.снаге 200 kW) и унутрашњу гасну инсталацију од челичних 
бешавних цеви) и испоштовао све уговорне обавезе  
 

Редни 
број Назив изведених радова Место и адреса објекта  

на којем су изведени радови 

Период у 
којем су 
изведени 
радови 

(година) 
1. 
 

   

2. 
 

   

3. 
 

   

 
Потврда се издаје на захтев извођача радова/понуђача ради учешћа у отвореном поступку 
јавне набавке бр. ЈН 1.3.1/2019 – Уградња гасне инсталације у Основној школи „Јован 
Јовановић Змај“ у Новом Кнежевцу и у друге сврхе се не може користити.  
 
Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, својеручним потписом и печатом, 
потврђујем да су горе наведени подаци тачни.  
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4) У делу конкурсне документације, за јавну набавку бр.ЈН 1.3.1/2019 – Уградња гасне 
инсталације у Основној школи „Јован Јовановић Змај“ у Новом Кнежевцу, на страни 44/44., у 
оквиру поглавља XIV – Образац изјаве о радном ангажовању кључног техничког особља, 
мења се део: 
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, на основу члана 77. став 2. тачка 2) 
подтачка (4) Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу  
     
 

И З Ј А В У 
 

 
Понуђач ____________________________________________ (навести назив понуђача) у 
поступку јавне набавке радова бр. ЈН 1.3.1/2019 – Уградња гасне инсталације у Основној 
школи „Јован Јовановић Змај“ у Новом Кнежевцу, испуњава све услове дефинисане 
конкурсном документацијом у делу располагања неопходним кадровским капацитетом, 
односно да ће понуђач, у складу са Законом о раду, све време током извођења радова 
обезбедити радно ангажовање лица – кадрова одговарајуће стручне спреме који ће бити 
задужени за извођење предметних радова, и то најмање 3 (три) запослена радника, од тога: 

• 1 (један) дипломирани машински инжењер са важећом лиценцом Инжењерске коморе 
Србије 430 – одговорни извођач радова термотехнике, термоенергетике, процесне и 
гасне технике, 

• 1 (један) заваривач челичних цеви према СРПС ЕН ИСО 9606-1, који поседује вежећи 
атест, 

• 1 (један) помоћни радник. 
 
 
ИСТИ САДА ГЛАСИ: 
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, на основу члана 77. став 2. тачка 2) 
подтачка (4) Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу  
     
 

И З Ј А В У 
 

 
Понуђач ____________________________________________ (навести назив понуђача) у 
поступку јавне набавке радова бр. ЈН 1.3.1/2019 – Уградња гасне инсталације у Основној 
школи „Јован Јовановић Змај“ у Новом Кнежевцу, испуњава све услове дефинисане 
конкурсном документацијом у делу располагања неопходним кадровским капацитетом, 
односно да ће понуђач, у складу са Законом о раду, све време током извођења радова 
обезбедити радно ангажовање лица – кадрова одговарајуће стручне спреме који ће бити 
задужени за извођење предметних радова, и то најмање 3 (три) запослена радника, од тога: 

• 1 (један) дипломирани машински инжењер са важећом лиценцом Инжењерске коморе 
Србије 430 или Решењем надлежног министарства о испуњености услова за издавање 
лиценце из области термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике, 

• 1 (један) заваривач челичних цеви према СРПС ЕН ИСО 9606-1, који поседује вежећи 
атест, 

• 1 (један) помоћни радник. 
 

                                                                                                          Комисија 
                                                                                                        за јавну набавку 


