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На основу чл. 34. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 3. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању 
поступка јавне набавке ЈН КП број 02/2014 (број 669 од 14.02.2014. године) и 
Решења о образовању комисије за јавну набавку ЈН КП 02/2014 (број 670 од 
14.02.2014. године), припремљена је: 

 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

за прву фазу квалификационог поступка за јавну набавку – Инвестиционо 
одржавање стамбеног фонда   

ЈН КП бр. 02/2014  
 

 
Конкурсна документација садржи: 
 
 
Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 
II Подаци о предмету јавне набавке 3 

 
III 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 
75. и 76. Закона и упутство како се доказује 
испуњеност тих услова 

 
4 

IV Упутство како се доказује испуњеност услова  9 

V Признавање квалификације 13 

VI Упутство за попуњавање и сачињавање пријаве за 
признавање квалификације  

14 

VII Период за који се кандидатима признаје 
квалификација 

 
19 

VIII Начин достављања пријава 20 

IX Основни подаци о подносиоцу пријаве 21 

X Пријава 22 

XI Основни подаци о подизвођачу 23 

XII Основни подаци о учеснику у заједничкој пријави 24 

XIII Изјава на основу члана 75. став 2. ЗЈН 25 

XIV Техничка спецификација 26 

 

 

Укупан број страна конкурсне документације за прву фазу квалификационог поступка је 32. 

 



 

Јавно комунално предузеће 
“ОБРЕНОВАЦ” 

Обреновац 
Цара Лазара 3/1 

КОНКУРСНА 
ДОКУМЕНТАЦИЈА  

за I фазу 
квалификационог 

поступка - 
Инвестиционо 

одржавање стамбеног 
фонда 

Шифра јавне 
набавке: 

 

ЈН КП 02/2014 

Страна 

3/32 

 

  

 

 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 

 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: ЈКП „ОБРЕНОВАЦ“ Обреновац.   
Адреса: Цара Лазара 3/1, Обреновац.  
ПИБ: 101935647  
Матични број: 07041985 
Шифра делатности: 3811  
Интернет страница: www.jkpobrenovac.org.rs.  
 

2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у квалификационом поступку, у складу са 
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке ЈН КП бр.02/2014 је извођење радова – Инвестиционо 
одржавање стамбеног фонда. 
 

4. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради доношења Одлуке о признавању 
квалификације (састављање листе кандидата). 
 

5. Контакт (лице/а или служба)  
Лице/а (или служба) за контакт: Драган Кусуровић за техничка питања – Сектор 
одржавања, Сектор правних и општих послова и Одељење набавки. 
Е - mail адреса (или број факса): komercijalajkp@gmail.com.  
 
 
 
 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке ЈН КП бр.02/2014 је извођење радова – Инвестиционо 
одржавање стамбеног фонда – ОРН 45000000 Грађевински радови. 
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 III  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 

75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
ОБАВЕЗНИ И ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

ИЗ ЧЛАНА 75. и 76. ЗЈН 

Ред. 
број 

Услови 
Докази које треба приложити 

сагласно члану 77. ЗЈН 

Навести интернет 
страницу надлежног 
органа ако је неки од 
доказа на њој јавно 

доступан 

1. 

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

 

- ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из регистра 
Агенције за привредне регистре, 
односно извод из регистра надлежног 
Привредног суда.  
- ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из регистра 
Агенције за привредне регистре.  
Напомена:  

� У случају да пријаву подноси 

група подносилаца пријаве, 

овај доказ доставити за сваког 

учесника из групе. 

У случају да подносилац пријаве 
подноси пријаву са подизвођачем, овај 
доказ доставити и за подизвођача (ако 
је више подизвођача доставити за 
сваког од њих) 

 

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. 

- ПРАВНО ЛИЦЕ:  
-    За кривична дела организованог 
криминала - УВЕРЕЊЕ ПОСЕБНОГ 
ОДЕЉЕЊА (ЗА ОРГАНИЗОВАНИ 
КРИМИНАЛ) ВИШЕГ СУДА У 
БЕОГРАДУ, Београд, којим се 
потврђује да подносилац пријаве 
(правно лице) није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан организоване 
криминалне групе. С тим у вези на 
интернет страници Вишег суда у 
Београду објављено је обавештење 
http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-
sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html 
-    За кривична дела против привреде, 
против животне средине, кривично 
дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре – УВЕРЕЊЕ 
ОСНОВНОГ СУДА (које обухвата и 
податке из казнене евиденције за 
кривична дела која су у 
надлежности редовног кривичног 
одељења Вишег суда) на чијем 
подручју је седиште домаћег правног 
лица, односно седиште 
представништва или огранка страног 
правног лица, којом се потврђује да 
подносилац пријаве (правно лице) није 
осуђиван за кривична дела против 
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привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично 
дело преваре. 
-Посебна напомена: Уколико уверење 
основног суда не обухвата податке из 
казнене евиденције за кривична дела 
која су у надлежности редовног 
кривичног одељења Вишег суда, 
потребно је да поред уверења 
Основног суда правно лице достави И 
УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем 
подручју је седиште домаћег правног 
лица, односно седиште 
представништва или огранка страног 
правног лица, којом се потврђује да 
подносилац пријаве (правно лице) није 
осуђиван за кривична дела против 
привреде и кривично дело примања 
мита." 
-    за законског заступника - 
уверење из казнене евиденције 
надлежне полицијске управе 
Министарства унутрашњих 
послова– захтев за издавање овог 
уверења може се поднети према 
месту рођења (сходно члану 2. став 
1. тачка 1) Правилника о казненој 
евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 
5/79) - орган надлежан за унутрашње 
послове општине на чијој територији 
је то лице рођено), али и према 
месту пребивалишта. 
ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК:  
- уверење из казнене евиденције 

надлежне полицијске управе 
Министарства унутрашњих 
послова -  захтев за издавање 
овог уверења може се поднети 
према месту рођења (сходно 
члану 2. став 1. тачка 1) 
Правилника о казненој евиденцији 
(«Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - 
орган надлежан за унутрашње 
послове општине на чијој 
територији је то лице рођено), 
али и према месту 
пребивалишта.» 

НАПОМЕНЕ које важе и за физичко 
и за правно лице:  

� У случају да пријаву подноси 

правно лице потребно је 

доставити СВЕ доказе И за 

правно лице И за законског 

заступника. 

� У случају да правно лице има 

више законских заступника, 
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ове доказе доставити за 

сваког од њих. 

� У случају да пријаву подноси 

група подносилаца пријаве, 

ове доказе доставити за 

сваког учесника из групе. 

� У случају да подносилац 

пријаве подноси пријаву са 

подизвођачем, ове доказе 

доставити и за подизвођача 

(ако је више подизвођача 

доставити за сваког од њих). 

Ови докази не могу бити старији од 

два месеца пре отварања понуда. 

3. 

Да му није изречена 
мера забране 
обављања делатности, 
која је на снази у време 
објављивања позива за 
подношење пријава. 

Правна лица: Потврде привредног и 
прекршајног суда да му није изречена 
мера забране обављања делатности, 
или потврда Агенције за привредне 
регистре да код тог органа није 
регистровано, да му је као привредном 
друштву изречена мера забране 
обављања делатности, која је на снази 
у време објаве позива за подношење 
пријава; Предузетници: Потврда 
прекршајног суда да му није изречена 
мера забране обављања делатности, 
или потврда Агенције за привредне 
регистре да код тог органа није 
регистровано, да му је као привредном 
субјекту изречена мера забране 
обављања делатности, која је на снази 
у време објаве позива за подношење 
пријава. Физичка лица: Потврда 
прекршајног суда да му није изречена 
мера забране обављања одређених 
послова.  
Напомена: 

� У случају да пријаву подноси 

група подносилаца пријаве, 

овај доказ доставити за сваког 

учесника из групе. 

� У случају да подносилац 

пријаве подноси пријаву са 

подизвођачем, ове доказе 

доставити и за подизвођача 

(ако је више подизвођача 

доставити за сваког од њих). 

Доказ мора бити издат након 
објављивања позива за подношење 
понуда на Порталу јавних набавки. 
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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. 

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 
подносилац пријаве налази у поступку 
приватизације.  

� У случају да пријаву подноси 

група подносилаца пријаве, 

ове доказе доставити за 

сваког учесника из групе. 

� У случају да подносилац 

пријаве подноси пријаву са 

подизвођачем, ове доказе 

доставити и за подизвођача 

(ако је више подизвођача 

доставити за сваког од њих). 

Ова уверења не могу бити старија 

од два месеца пре отварања 

понуда. 

 

5. 

Подносилац пријаве је 
дужан да при 
састављању пријаве 
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 гарантује да је 
ималац права 
интелектуалне својине  

(чл. 75. ст. 2. Закона). 

Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у 
поглављу XI). Изјава мора да буде потписана од стране 
овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико пријаву 
подноси група подносилаца пријаве, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког учесника из групе 
подносилаца пријаве и оверена печатом.  
 

6. 

Подносилац пријаве 
који учествује у поступку 
предметне јавне 
набавке, мора испунити 
додатне услове за 
учешће у поступку јавне 
набавке, дефинисане 
чл. 76. Закона, и то:  
 
Кадровски капацитет:  
 
-најмање један 
грађевински инжењер 
са лиценцом за 
извођача поменутих 
радова као стално 
запослено или као 
уговором о раду 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кадровски капацитет (Доказ): као доказ доставити копију 
важеће лиценце и копију Потврде о важности лиценце издату од 
Инжењерске коморе Србије и копију дипломе и копију обрасца М2 
(односно копију обрасца пријаве на обавезно социјално 
осигурање запослених) - за стално запослена лица, односно 
копију уговора о раду (ангажовању) за ангажована лица. 
 
-као доказ доставити копију дипломе, копију обрасца М2 (односно 
копију обрасца пријаве на обавезно социјално осигурање 
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ангажовано лице.  
-најмање два 
квалификована 
грађевинска радника за 
грађевинско-занатске 
радове, као стално 
запослено или као 
уговором о раду 
ангажовано лице.  
 

запослених) - за стално запослена лица, односно копију уговора о 
раду (ангажовању) за ангажована лица. 

 
Уколико подносилац пријаве подноси пријаву са подизвођачем, у 
складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава 
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. 
 
Уколико пријаву подноси група подносилаца пријава, сваки 
учесник у заједничкој пријави, мора да испуни обавезне услове из 
члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове 
испуњавају заједно.  

8. 

Технички капацитет 
(Услов): неопходно је 
да подносилац пријаве 
има у свом власништву 
или изнајмљује 
средства за рад и то: 
-један мини багер или 
једну комбинирку, 
-једну моторну 
мешалицу (на бензин), 
-једно возило за превоз 
репро – материјала, 
одвоз шута и сл. 

Технички капацитет (Доказ):  
Као доказ доставити – За тражене машине и возило – копије 
важећих саобраћајних дозвола, копију уговора о куповину или 
копију уговора о закупу. 

 
Уколико подносилац пријаве подноси пријаву са подизвођачем, у 
складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава 
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. 
 
Уколико пријаву подноси група подносилаца пријава, сваки 
учесник у заједничкој пријави, мора да испуни обавезне услове из 
члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове 
испуњавају заједно.  

 

 
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

ЗАКОНА 

 

1.1 Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има 
подносилац пријаве који испуњава обавезне услове за учешће у 
поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

 
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 
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 (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је 
на снази у време објављивања позива за подношење пријава (чл. 
75. ст. 1. тач. 3) Закона); 

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 (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 
 

 



 

Јавно комунално предузеће 
“ОБРЕНОВАЦ” 

Обреновац 
Цара Лазара 3/1 

КОНКУРСНА 
ДОКУМЕНТАЦИЈА  

за I фазу 
квалификационог 

поступка - 
Инвестиционо 

одржавање стамбеног 
фонда 

Шифра јавне 
набавке: 

 

ЈН КП 02/2014 

Страна 

9/32 

 

  

 

1.2 Подносилац пријаве који учествује у поступку предметне јавне 
набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку 
јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то: 

  
1) Кадровски капацитет:  
- најмање један грађевински инжењер са лиценцом за извођача 
поменутих радова као стално запослено или као уговором о 
раду ангажовано лице.  

- најмање два квалификована грађевинска радника за 
грађевинско-занатске радове, као стално запослено или као 
уговором о раду ангажовано лице.  

 
2) Технички капацитет: неопходно је да подносилац пријаве има у 
свом власништву или изнајмљује средства за рад и то: 

- један мини багер или једну комбинирку, 
- једну моторну мешалицу (на бензин), 
- једно возило за превоз репро – материјала, одвоз шута и сл. 

 

1.3 Уколико подносилац пријаве подноси пријаву са подизвођачем, у 
складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава 
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. 

1.4 Уколико пријаву подноси група подносилаца пријава, сваки учесник 
у заједничкој пријави, мора да испуни обавезне услове из члана 75. 
став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају 
заједно.  
 

 

IV  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 
подносилац пријаве доказује достављањем следећих доказа: 
 

1. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције 
за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:  
- ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно 
извод из регистра надлежног Привредног суда.  
- ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из регистра Агенције за привредне регистре.  
 
Напомена:  

� У случају да пријаву подноси група подносилаца пријава, овај доказ 

доставити за сваког учесника из групе. 

� У случају да подносилац пријаве подноси пријаву са подизвођачем, овај 

доказ доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за 

сваког од њих) 
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2. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: - ПРАВНО ЛИЦЕ:  
-    За кривична дела организованог криминала - УВЕРЕЊЕ ПОСЕБНОГ 
ОДЕЉЕЊА (ЗА ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ) ВИШЕГ СУДА У БЕОГРАДУ, 
Београд, којим се потврђује да подносилац пријаве (правно лице) није осуђиван 
за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе. С тим у 
вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је обавештење 
http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html 
-    За кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре – УВЕРЕЊЕ ОСНОВНОГ 
СУДА (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела 
која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем 
подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва 
или огранка страног правног лица, којом се потврђује да подносилац пријаве 
(правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре. 
-Посебна напомена: Уколико уверење основног суда не обухвата податке из 
казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног 
одељења Вишег суда, потребно је да поред уверења Основног суда правно 
лице достави И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег 
правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног 
лица, којом се потврђује да подносилац пријаве (правно лице) није осуђиван за 
кривична дела против привреде и кривично дело примања мита." 
 
-    за законског заступника - уверење из казнене евиденције надлежне 
полицијске управе Министарства унутрашњих послова– захтев за 
издавање овог уверења може се поднети према месту рођења (сходно 
члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», 
бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој 
територији је то лице рођено), али и према месту пребивалишта. 

 
ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК:  
- уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе 

Министарства унутрашњих послова -  захтев за издавање овог 
уверења може се поднети према месту рођења (сходно члану 2. став 1. 
тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - 
орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то 
лице рођено), али и према месту пребивалишта.» 

 
НАПОМЕНЕ које важе и за физичко и за правно лице:  

� У случају да пријаву подноси правно лице потребно је доставити СВЕ 

доказе И за правно лице И за законског заступника. 

� У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе 

доставити за сваког од њих. 



 

Јавно комунално предузеће 
“ОБРЕНОВАЦ” 

Обреновац 
Цара Лазара 3/1 

КОНКУРСНА 
ДОКУМЕНТАЦИЈА  

за I фазу 
квалификационог 

поступка - 
Инвестиционо 

одржавање стамбеног 
фонда 

Шифра јавне 
набавке: 

 

ЈН КП 02/2014 

Страна 

11/32 

 

  

 

� У случају да пријаву подноси група подносилаца пријаве, ове доказе 

доставити за сваког учесника из групе. 

� У случају да подносилац пријаве подноси пријаву са подизвођачем, ове 

доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити 

за сваког од њих). 

Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
 

- Основни суд – кривична дела за која је као главна казна 
предвиђена новчана казна или казна затвора до ≤ 10 година,  
- Виши суд – кривична дела за која је као главна казна предвиђена 
казна затвора > 10 година. 
 

Пример: 
 

Правно лице из Ваљева – уверење Основног суда из Ваљева, Вишег 
суда из Ваљева и Вишег суда из Београда.  
Правно лице из Београда – уверење Основног суда из Београда и 
Вишег суда из Београда. 

 
3.Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Правна лица: Потврде 
привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања 
делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није 
регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране 
обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење 
пријава; Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера 
забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре 
да код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена 
мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за 
подношење пријава Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није 
изречена мера забране обављања одређених послова. 
Напомена: У случају да пријаву подноси група подносилаца пријаве, овај доказ 
доставити за сваког учесника из групе. У случају да подносилац пријаве 
подноси пријаву са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако 
је више подизвођача доставити за сваког од њих). 
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење пријаве 
на Порталу јавних набавки.  
 

4. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: 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 подносилац пријаве налази у 
поступку приватизације.  
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� У случају да пријаву подноси група подносилаца пријаве, ове доказе 

доставити за сваког учесника из групе. 

� У случају да подносилац пријаве подноси пријаву са подизвођачем, ове 

доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити 

за сваког од њих). 

Ова уверења не могу бити старија од два месеца пре отварања 
пријава. 
 
5. Услов из члана чл. 75. ст. 2., да је подносилац пријаве при састављању 
своје пријаве изричито поштовао обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштите 
животне средине, као и да подносилац пријаве гарантује да је ималац 
права интелектуалне својине. Доказ: Потписан о оверен Oбразац 
изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XI). Изјава мора да буде 
потписана од стране овлашћеног лица подносилаца пријаве и оверена 
печатом. Уколико пријаву подноси група подносилаца пријаве, Изјава 
мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког учесника из 
групе  и оверена печатом.  

 
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 
подносилац пријаве доказује достављањем следећих доказа: 
 

1) Кадровски капацитет (Услов):  
- најмање један грађевински инжењер са лиценцом за извођача поменутих 
радова као стално запослено или као уговором о раду ангажовано лице.  

- најмање два квалификована грађевинска радника за грађевинско-
занатске радове, као стално запослено или као уговором о раду 
ангажовано лице.  

1.1. Кадровски капацитет (Доказ): као доказ доставити копију важеће 
лиценце и копију Потврде о важности лиценце издату од Инжењерске 
коморе Србије и копију дипломе и копију обрасца М2 (односно копију 
обрасца пријаве на обавезно социјално осигурање запослених) - за стално 
запослена лица, односно копију уговора о раду (ангажовању) за 
ангажована лица. 
1.2. као доказ доставити копију дипломе, копију обрасца М2 (односно 
копију обрасца пријаве на обавезно социјално осигурање запослених) - за 
стално запослена лица, односно копију уговора о раду (ангажовању) за 
ангажована лица. 
 

2. Технички капацитет (Услов): неопходно је да подносилац пријаве има у 
свом власништву или изнајмљује средства за рад и то: 

- један мини багер или једну комбинирку, 
- једну моторну мешалицу (на бензин), 
- једно возило за превоз репро – материјала, одвоз шута и сл. 
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2.1 Технички капацитет (Доказ):  
Као доказ доставити – За тражене машине и возило – копије важећих 
саобраћајних дозвола, копију уговора о куповину или копију уговора о закупу. 
 
Уколико пријаву подноси група подносилаца пријаве  подносилац пријаве је 
дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове 
из члана 75. став 1. тач. 1) до 4).  
Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 
 
Уколико подносилац пријаве подноси пријаву са подизвођачем, 
подносилац пријаве је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава 
услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. 
 
 

V  ПРИЗНАВАЊЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ 
 
 

Подносилац пријаве - понуђач мора кумулативно испунити све напред наведене 
обавезне услове из члана 75. ЗЈН, као и додатне услове из члана 76. ЗЈН који 
су захтевани конкурсном документацијом, да би се сматрало да подносилац 
пријаве испуњава предвиђене услове за квалификацију. Подносиоцу пријаве - 
понуђачу признаће се квалификација, уколико испуни све услове захтеване 
конкурсном документацијом. 
 
НАПОМЕНА: 
 
Уколико подносилац пријаве - понуђач не испуни било који од предвиђених  
услова сматраће се да није испунио све предвиђене услове из позива за 
подношење пријава и ове конкурсне документације за признавање 
квалификације за I фазу квалификационог поступка, за предметну јавну 
набавку и такав захтев ће бити одбијен. Подносиоци пријава - понуђачи дужни 
су да, у току трајања периода квалификације обавесте Наручиоца о промени 
стања у погледу услова на основу којих им је призната квалификација, а услед 
чега подносилац пријаве - понуђач престаје да испуњава све услове за 
признавање квалификације.  
 
НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА 
 

Наручилац ће одбити пријаву уколико поседује доказ да је подносилац пријаве 
у претходне три године у поступку јавне набавке:  
 

1. поступио супротно забрани из члана 23. и 25. ЗЈН, 
2. учинио повреду конкуренције,  
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3. доставио неистините податке у понуди/пријави или без оправданих 
разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор 
додељен,  

4. одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди 
обавезао.  
 
Наручилац ће одбити пријаву уколико поседује доказ који потврђује да 
подносилац пријаве није испуњавао своје обавезе по ранијим закљученим 
уговорима по јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке за 
период од претходне три године. Докази који представљају негативну 
референцу наведени су у члану 82. став 3. ЗЈН. Наручилац може одбити 
пријаву ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1. који се односи на 
поступак или уговор који је закључио и други Наручилац ако је предмет јавне 
набавке истоврстан.  
 
Наручилац ће пријаву подносиоца пријаве који је на списку негативних 
референци одбити као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврстан 
предмету за који је подносилац пријаве добио негативну референцу.  
 
РАЗЛОЗИ И УСЛОВИ ПОД КОЈИМ СЕ КАНДИДАТ ИСКЉУЧУЈЕ СА ЛИСТЕ 
КВАЛИФИКОВАНИХ ПОНУЂАЧА/ПОДНОСИЛАЦА ПРИЈАВЕ 
 
Наручилац ће искључити кандидата са листе кандидата ако престане да 
испуњава услове за признавање квалификације или ако стекне негативну 
референцу, о чему доноси одлуку, која у образложењу садржи разлоге за 
искључење кандидата и коју у року од три дана од дана њеног доношења 
доставља свим кандидатима.  
 

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА  
 

Наручилац у првој фази квалификационог поступка не прописује средства 
обезбеђења. Средства финансијског обезбеђења Наручилац прописује и 
захтева приликом спровођења поступака јавних набавки у другој фази 
квалификационог поступака (за сваки поступак јавне набавке засебно). 
 
 

VI  УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ И САЧИЊАВАЊЕ ПРИЈАВЕ 

ЗА ПРИЗНАВАЊЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ 
 
Овим Упутством за попуњавање и сачињавање пријаве за признавање 
квалификације  (у даљем тексту: Упутство) прописује се начин и услови за 
попуњавање и сачињавање прихватљиве пријаве за признавање 
квалификације (у даљем тексту: Пријава), као и правне последице не 
сачињавања пријаве у складу са овим Упутством. Право на учешће у поступку 
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ове јавне набавке имају подносиоци пријава - понуђачи који испуне услове у 
смислу члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама. 
            У обрасцу Основни подаци о подносиоцу пријаве (Образац број 1): 
 

    -   На предвиђеним местима, испод наслова „Основни подаци о 
подносиоцу пријаве“ (Образац број 1) - уписати све тражене податке. 

- У траженом податку „ОБЛИК ОРГАНИЗОВАЊА“ – уписати одговарајући 
облик организовања у смислу Закона о привредним друштвима, као на 
пример: А.Д., ДОО, ортачко друштво, друштвено предузеће и тд. или 
СТР, СЗР и слично. 

- У траженом податку „ОБЛИК СВОЈИНЕ“ - уписати одговарајући облик 
својине, као на пример: државна, приватна, мешовита, друштвена и тд. 

 
 

             У обрасцу Пријаве (Образац број 2): 
 

    -   На предвиђеним местима  уписати све тражене податке – 
понуђачи/подносиоци пријаве су дужни јасно се определити за облик 
наступања у обрасцу пријаве.  

 

САДРЖИНА ПРИЈАВЕ 
 

 

Подносиоци пријава су дужни да, уз пријаву, поднесу доказе о 
испуњености услова према члану 77. Закона о јавним набавкама и друга 
документа и обрасце захтеване конкурсном документацијом, као што је:  
 

- Изјава техничке опремљености и апаратуре подносиоца пријаве 
која садржи спецификацију изолатерског алата, спецификацију 
зидарско-армирачко-бетоњерских алата, спецификацију молерско-
фарбарског алата, спецификацију скела или платформи за 
извођење радова на висини, потписана и оверена од стране 
овлашћеног лица подносиоца пријаве-понуђача. 

- Образац број 1 
- Образац број 2 
- Образац број 3 (само уколико наступа са подизвођачем) 
- Образац број 4 (само уколико наступа у оквиру заједничке пријаве) 
- Образац број 5 
 

Подносиоци пријава из следећих категорија: привредна друштва и 
предузетници, а који су према позитивним законским прописима регистовани у 
Агенцији за привредне регистре Републике Србије,  нису дужни да доставе доказ 
из члана 77. став 1. тачка 1. - Извод из регистра надлежног органа, из разлога што 
је овај доказ јавно доступан на интернет страници надлежног органа, тј. Агенције 
за привредне регистре (www.apr.gov.rs ). Подносилац пријаве је дужан да у 
пријави наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. 
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Подносиоци пријаве (предузетници и правна лица) који су регистровани у 
регистру  који води Агенција за привредне регистре Републике Србије, не морају 
да доставе доказе из члана 77. став 1. тачка од 1) до 4) ЗЈН, из разлога што су ови 
докази јавно доступни на интернет страници надлежног органа: Агенција за 
привредне регистре (www.apr.gov.rs). Подносилац пријаве је дужан да у понуди 
наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. 

 
ЈЕЗИК 
 
Пријава и остала пратећа документација која је захтевана мора бити на 
српском језику. Документација, уколико је дата на страном језику, мора бити 
преведена на српски језик и оверена од стране судског тумача. 
 
ИНФОРМАЦИЈE У ВЕЗИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
Све додатне информације и упутства у вези са припремом пријаве и 
конкурсном документацијом заинтересована лица могу захтевати у писаном 
облику и то најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење пријава. 
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана од пријема захтева послати 
одговор у писаном облику заинтересованом лицу које је захтевало додатне 
информације или појашњења, уз истовремену обавезу објављивања 
информације на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници 
Наручиоца. Питања упутити на адресу ЈКП „Обреновац“, Обреновац, Цара 
Лазара 3/1 - писарница, са назнаком: „За комисију за јавну набавку – питања у 
поступку број ЈН КП 02/2014” или на  факс: 011/8721-824, као и путем maila: 
komercijalajkp@gmail.com. Тражење додатних информација и појашњења 
телефоном, у вези са конкурсном документацијом и припремом пријаве, није 
дозвољено. Контакт (служба или особе):  Драган Кусуровић за техничка питања 
– Сектор одржавања, Сектор општих послова и  Одељење набавки, е-маил: 
komercijalajkp@gmail.com. 

 

Напомена: Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране 
Наручиоца или понуђача/подносиоца пријаве путем електронске поште или 
факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране 
захтева пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини, када је то 
неопходно као доказ да је извршено достављање.  

 
ИЗМЕНА И ПОВЛАЧЕЊЕ ПРИЈАВА 
 
Понуђач/подносилац пријаве може да допуни, измени или опозове своју 
пријаву пре истека рока за подношење пријаве, а измена или повлачење 
пријаве је пуноважно ако Наручилац прими допуну пријаве, измењену пријаву, 
или обавештење о опозиву пријаве - пре истека рока за подношење пријава. 
Измена, допуна или опозив пријаве се врши на начин одређен за подношење 
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пријаве. Пријава се не може допунити, изменити или опозвати након истека 
рока за подношење пријава. 
 
НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА  
 
Захтев за заштиту права може да поднесе подносилац пријаве, односно свако 
заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име. Захтев за 
заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. 
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља 
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, 
електронском поштом на e-mail: komercijalajkp@gmail.com, факсом на број 
011/8721-824 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту 
права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 
радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом 
захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне 
набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних 
набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.  
 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина 
позива за подношење пријаве или конкурсне документације, захтев ће се 
сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  7 
дана пре истека рока за подношење пријава, без обзира на начин достављања.  
У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за 
подношење пријава. После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. 
Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за 
подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке. 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете 
у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити 
познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, 
а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. Ако је у истом 
поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог 
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за 
које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења 
претходног захтева. Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета 
Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава 
одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-
742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: 
Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се 
односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет 
Републике Србије.   
 
Потврда о уплати таксе из члана 156. („Сл. гласник РС“ број 124/12) мора да 
садржи све елементе према Упутству о уплати републичке административне 
таксе за подношење Захтева за заштиту права које се налази на сајту 
Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки (адреса 
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сајта: http://www.kjn.gov.rs). Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о 
додели уговора такса износи 80.000,00 динара уколико понуђена цена 
подносиоца пријаве којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара, 
односно такса износи 0,1% понуђене цене подносиоца пријаве којем је 
додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара. Уколико 
подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или 
радњу наручиоца од момента отварања пријаве до доношења одлуке о додели 
уговора или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико 
процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању 
пријава или из записника о отварању пријава) није већа од 80.000.000 динара, 
односно такса износи 0,1% процењене вредности јавне набавке ако је та 
вредност већа од 80.000.000 динара. Поступак заштите права понуђача 
регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 
 
ПОСЕБНЕ НАПОМЕНЕ 
 
У било ком моменту, пре крајњег рока за подношење пријава Наручилац може 
било на сопствену иницијативу, или као одговор на питање тражен од 
стране заинтересованог лица – да измени или да допуни конкурсну 
документацију. Тако формулисане измене или допуне, а измене односно 
допуне ће бити објављене на Порталу јавних набавки, интернет страници 
Наручиоца. Наручилац ће, уколико наступе услови из члана 63. став 5. Закона 
о јавним набавкама, продужити рок за подношење пријава и објавити 
обавештење о продужењу рока за подношење пријава, на Порталу јавних 
набавки, интернет страници Наручиоца. У случају продужења рока за отварање 
пријава сва права и обавезе Наручиоца и понуђача које су подлегале 
претходном крајњем року за подношење пријава, подлегати том продуженом 
крајњем року за подношење пријава. По истеку рока предвиђеног за 
подношење пријава Наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну 
документацију. Наведене доказе о испуњености услова подносилац пријаве 
може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења 
одлуке о признавању квалификације, захтевати од подносилаца пријава, чије 
пријаве на основу извештаја комисије за јавну набавку испуњавају услове за 
квалификацију, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или 
појединих доказа. Ако подносилац пријаве у остављеном, примереном року који 
не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену 
копију тражених доказа, наручилац ће његову пријаву одбити као 
неприхватљиву. Подносиоци пријава који су регистровани у регистру који води 
Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 
1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на 
интернет страници Агенције за привредне регистре. Наручилац ће одбити 
пријаву као неприхватљиву, уколико не садржи доказ или документа одређена 
конкурсном документацијом. Наручилац неће одбити пријаву као 
неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, 
ако подносилац пријаве наведе у пријави интернет страницу на којој су подаци 
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који су тражени у оквиру услова јавно доступни. Уколико је доказ о испуњености 
услова електронски документ, подносилац пријаве доставља копију 
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 
електронски документ, осим уколико подноси електронску пријаву када се доказ 
доставља у изворном електронском облику.  
 
Ако се у држави у којој подносилац пријаве има седиште не издају тражени 
докази, подносилац пријаве може, уместо доказа, приложити своју писану 
изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским 
или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те 
државе. Ако подносилац пријаве има седиште у другој држави, наручилац може 
да провери да ли су документи којима подносилац пријаве доказује испуњеност 
тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.  
 
Подносилац пријаве, кандидат, понуђач, односно добављач је дужан да без 
одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са 
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења 
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној 
набавци и да је документује на прописани начин. 
 
 

VII   ПЕРИОД ЗА КОЈИ СЕ КАНДИДАТИМА ПРИЗНАЈЕ 

КВАЛИФИКАЦИЈА 

 

 
Наручилац признаје квалификацију подносиоцима пријаве за које утврди да 
испуњавају услове за квалификацију одређене овом конкурсном 
документацијом и формира листу која има најмање пет кандидата. У 
предметном квалификационом поступку, наручилац кандидатима признаје 
квалификацију на период од 3 године од дана правоснажности Одлуке о 
признавању квалификације. Наручилац ажурира листу кандидата сваких шест 
месеци признавањем квалификација сваком подносиоцу пријаве који испуњава 
услове и који је у међувремену поднео пријаву за признавање квалификације.  
 
Наручилац ће искључити кандидата са листе кандидата ако престане да 
испуњава услове за признавање квалификације или ако стекне негативну 
референцу, о чему доноси одлуку која у образложењу садржи разлоге за 
искључење кандидата и коју у року од три дана од дана њеног доношења 
доставља свим кандидатима. 
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VIII НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА 
 
Подносилац пријаве пријаву подноси непосредно или путем поште у затвореној 
коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања пријава може 
са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  
 
На предњој страни коверте или кутије навести назив и адресу Наручиоца: ЈКП 
„Обреновац“ Обреновац, Цара Лазара 3/1, 11500 Обреновац – дирекција 
предузећа код секретарице директора канцеларија на првом спрату, са 
назнаком: „НЕ ОТВАРАТИ – ПРИЈАВА – ЗАХТЕВ ЗА КВАЛИФИКАЦИЈУ за 
јавну набавку број ЈН КП 02/2014 квалификациони поступак прва фаза – 
комисијски отворити“. На полеђини коверте (пошиљке) треба навести назив и 
пуну пословну адресу подносиоца пријаве.  
 
У случају да пријаву подноси група подносилаца пријава, на коверти је 
потребно назначити да се ради о групи подносилаца пријаве и навести називе и 
адресу свих учесника у заједничкој пријави. 
 

Пријаву доставити на адресу: ЈКП „Обреновац“ Обреновац, Цара 
Лазара 3/1, 11500 Обреновац, дирекција предузећа. 
  
Пријава се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца 
до 17.03.2014. године до 11ºº часова. Отварање пријава ће се обавити јавно, 
дана 17.03.2014. године, са почетком у 13ºº часова, у просторијама дирекције 
ЈКП „Обреновац“ Обреновац, Цара Лазара 3/1, Обреновац. 
 
Наручилац ће, по пријему одређене пријаве, на коверти, односно кутији у којој 
се пријава налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум 
пријаве према редоследу приспећа. Уколико је пријава достављена непосредно 
наручилац ће подносиоцу пријаве предати потврду пријема пријаве. У потврди 
о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема пријаве.  
 
Пријава коју наручилац није примио у року одређеном за подношење пријава, 
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу пријаве 
подносити, сматраће се неблаговременом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Јавно комунално предузеће 
“ОБРЕНОВАЦ” 

Обреновац 
Цара Лазара 3/1 

КОНКУРСНА 
ДОКУМЕНТАЦИЈА  

за I фазу 
квалификационог 

поступка - 
Инвестиционо 

одржавање стамбеног 
фонда 

Шифра јавне 
набавке: 

 

ЈН КП 02/2014 

Страна 

21/32 

 

  

 

IX ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ 
 

ОБРАЗАЦ БРОЈ 1 

Поводом Вашег  позива за подношење пријаве за признавање  квалификације 
понуђача за I фазу квалификационог поступка за јавну набавку извођења 
радова - ЈН КП бр.02/2014, објављеног са конкурсном документацијом на 
Порталу ЈН и на интернет страници Наручиоца, пријављујемо се и неопозиво 
подносимо пријаву за квалификацију. 

 
Место и датум:  Печат и потпис овлашћеног лица 

Подносиоца пријаве 
 
 

  

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ:  ЈН КП 02/2014 
 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ 

 

Назив Подносиоца пријаве: 
 

Седиште  Подносиоца пријаве  
(Место, Поштански број): 

 

Адреса  Подносиоца пријаве  (Улица и 
број): 

 

Облик организовања:  

Облик својине:  

Овлашћено лице Подносиоца пријаве:  

Особа за контакт: 
 

Телефон: 
 

Телефакс: 
 

Електронска пошта: 
 

Текући рачун  Подносиоца пријаве: 
 

Матични број  Подносиоца пријаве: 
 

Порески идентификациони број  (ПИБ): 
 

 ПДВ број (попуњавају само обвезници): 
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X ПРИЈАВА 
 

ОБРАЗАЦ БРОЈ  2 

П Р И Ј А В А 
ЗА ПРИЗНАВАЊЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ ПОНУЂАЧА У I ФАЗИ 

КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА – 
ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ СТАМБЕНОГ ФОНДА ЈН КП број 02/2014 

 
Подносилац 
пријаве: 

 

 (уписати назив, место и адресу понуђача – подносиоца пријаве) 
 
Пријављујемо се за I фазу квалификационог поступка за јавну набавку 
извођење радова – Инвестиционо одржавање стамбеног фонда, за 
поступак признавања квалификације по овој јавној набавци за период од 
три (3) године.      
 

1. Пријаву подносим: 
 

A) Самостално 
Б) Са подизвођачем 

 

1. ___________________________________________________________ 

2.   ___________________________________________________________ 

3.   ___________________________________________________________ 

(Уколико је заокружено Б, навести назив и седиште свих подизвођача) 
 
В) као заједничку пријаву 

 

1.____________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________ 

(Уколико је заокружено В, навести назив и седиште осталих учесника у 
заједничкој пријави). 
 
Испуњеност услова за признавање квалификације, предвиђених позивом за 
подношење пријаве и конкурсном документацијом, доказујемо подношењем 
захтевних доказа, а које Вам, у прилогу ове пријаве, достављамо. 
 

Место и датум:  Печат и потпис овлашћеног лица 
Подносиоца пријаве 
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XI ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
 

ОБРАЗАЦ БРОЈ 3 
 

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
 
 

У вези са позивом за подношење пријаве у првој фази квалификационог 
поступка за јавну набавку извођење радова – Инвестиционо одржавање 
стамбеног фонда,  ЈН КП број 02/2014. 
 
Назив: 
___________________________________________________________________ 
Седиште: 
___________________________________________________________________ 
Овлашћено лице: 
___________________________________________________________________ 
Особа за контакт: 
___________________________________________________________________ 
Телефон: 
___________________________________________________________________ 
Телефаx: 
___________________________________________________________________ 
Е – маил: 
___________________________________________________________________ 
Број рачуна: 
___________________________________________________________________ 
Матични број: 
___________________________________________________________________ 
ПИБ: 
___________________________________________________________________ 
 
 

Датум:  Потпис овлашћеног лица 
подносиоца пријаве и овера 
печатом подносиоца пријаве 

   
   

 
Напомена: 
- Образац попуњава само подносилац пријаве који наступа са подизвођачем. 
- Образац фотокопирати у потребном броју примерака.  
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XII ОСНОВНИ ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПРИЈАВИ 
 

ОБРАЗАЦ БРОЈ 4 
 
 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПРИЈАВИ 
 
 

У вези са позивом за подношење пријаве у првој фази квалификационог 
поступка за јавну набавку извођење радова – Инвестиционо одржавање 
стамбеног фонда,  ЈН КП број 02/2014. 

 
Назив: 
___________________________________________________________________ 
Седиште: 
___________________________________________________________________ 
Овлашћено лице: 
___________________________________________________________________ 
Особа за контакт: 
___________________________________________________________________ 
Телефон: 
___________________________________________________________________ 
Телефаx: 
___________________________________________________________________ 
Е – маил: 
___________________________________________________________________ 
Број рачуна: 
___________________________________________________________________ 
Матични број: 
___________________________________________________________________ 
ПИБ: 
___________________________________________________________________ 
 

Датум:  Потпис овлашћеног лица 
подносиоца пријаве и овера 
печатом подносиоца пријаве 

   
   

 
Напомена: 

-  Образац попуњавају само они подносиоци пријаве који подносе заједничку 
пријаву, у ком случају је потребно да се наведени образац копира у довољном 
броју примерака, да се попуни и достави за сваког подносиоца пријаве који 
учествује у заједничкој пријави.  
- Образац фотокопирати у потребном броју примерака.  
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XIII ИЗЈАВА  
ОБРАЗАЦ БРОЈ 5 

 
И З Ј А В А  

(на основу члана 75. став 2. ЗЈН) 
 
I. Овлашћено лице привредног друштва (предузетник) 
__________________________________________________ изјављује под 
пуном материјалном, кривичном и моралном одговорношћу да 
понуђач/подносилац пријаве поштује обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине. Изјава се даје као саставни део пријаве број __________________ од 
________________. 2014. године, којом понуђач/подносилац пријаве 
_______________________________________________ узима учешће у првој 
фази квалификационог поступка јавне набавке број ЈН КП број 02/2014: 
извођење радова – Инвестиционо одржавање стамбеног фонда, а коју је 
расписало ЈКП ,,Обреновац” Обреновац (позив за подношење пријава и 
конкурсна документација објављени на Порталу јавних набавки дана 
____________________________ године и на интернет страници ЈКП 
,,Обреновац” Обреновац). 
 
 II. ПРАВО ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ: 

Заокружити опцију 

 
А) ПРИМЕНЉИВО 
Б) НЕПРИМЕНЉИВО 

 Овлашћено лице привредног друштва (предузетник) 
__________________________________________________________  гарантује 
да је понуђач/подносилац пријаве 
__________________________________________________________, које 
подношењем пријаве број __________________ од ____________. 2014. године 
узима учешће у првој фази квалификационог поступка јавне набавке ЈН КП број 
02/2014: извођење радова – Инвестиционо одржавање стамбеног фонда, 
(а коју је расписало ЈКП ,,Обреновац” Обреновац) ималац права интелектуалне 
својине. 
 
Напомена: У зависности да ли је понуђач/подносилац пријаве ималац права 
интелектуалне својине заокружити одговарајућу опцију: А) или Б). Уколико је 
заокружена опција под А) неопходно је попунити захтеване податке у прилогу. 
 

Датум:  Потпис овлашћеног лица 
подносиоца пријаве и овера 
печатом подносиоца пријаве 
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XIV ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
 
Јавно комунално предузеће „Обреновац” Обреновац исказује потребе за 
извођењем следећих радова: Извођење радова – Инвестиционо одржавање 
стамбеног фонда. Следи структура очекиваних грађевинско-занатских радова 
на стамбеним зградама за које постоји уговор о одржавању стамбеног фонда са 
ЈКП,,Обреновац'' Обреновац. 
 

Спецификација захтеваних радова: 

Ред. 
број 

НАЗИВ АКТИВНОСТИ 

1. 
Израда хидроизолације од два слоја полиазбитола и једне мрежице са претходним 
премазом подлоге битулитом (хоризонтална изолација). 

2. 
Израда хидроизолације од два слоја полиазбитола и једне мрежице са претходним 
премазом подлоге битулитом (вертикална изолација). 

3. 
Израда хидроизолације од три слоја полиазбитола и две мрежице са предходним 
премазом подлоге битулитом. 

4. 

Израда хидроизолације од једног слоја „Кондора 4“ са обавезним преклопом,варено 
100% са претходним премазом подлоге битулитом. 

5. 

Израда хидроизолације од два слоја „Кондора 4“ лепљењем врућим битуменом са 
претходним премазом подлоге битулитом. 

6. Полагање слоја „Трабиса Н“. 

7. 
Израда хидроизолације крова од „Кондора 3“ и „Кондора 4“ са претходним премазом 
подлоге битулитом. 

8. 
Израда слоја за пад од бетона МБ 10 просечне дебљине до 8 цм. Обрачун по м

2 

подлоге. 

9. 
Израда пердашене цементне кошуљице дебљине 3цм. Подлогу пре наношења 
кошуљице очистити и опрати. Малтер за кошуљицу справљати у размери 1:3 са 
просејаним шљунком (јединицом). Обрачун по м

2. 

10. 
Израда малих холкера(залучења) од цементног малтера у размери 1:3 и раз. ширине 
до 15 цм. Обрачун по дужном метру. 

11. 
Рушење рабицираних холкера од цементног малтера Раз.ширина 30-50 цм. Обрачун 
по дужном метру. 

12. 
Израда нових рабицираних холкера са претходно очишћеном и опраном подлогом. 
Холкер извести са цемент малтером са просејаним    шљунком(јединицом) у раз.1:3. 
На свака два мет.урадити подеону фугу р.ш.30цм. 
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13. 
Израда нових рабицираних холкера са претходно очишћеном и опраном подлогом. 
Холкер извести са цемент малтером са просејаним шљунком(јединицом) у раз.1:3. На 
свака два мет.урадити подеону фугу са испуном кит малтером р.ш.50цм. 

14. 
Премаз хидроизолације противсоларном заштитом у два слоја (кровопласт или 
одговарајуће). 

15. 
Премаз хидроизолације противсоларном заштитом у два слоја (соларфлекс или 
одговарајуће). 

16. 
Скидање постојећих бетонских плоча димензија 40х40х4 са прикупљањем слоја песка 
и депоновањем за поновну употребу.Обрачун по м

2
 скинутих плоча. 

17. 
Скидање(сакупљање) шљунка просечне дебљине 5-8 цм са депоновањем за поновну 
употрбу.Обрачун по м

2
.
 

18. Разастирање постојећег шљунка. Обрачун по м
2
 . 

19. 
Постављање постојећих бетонских плоча димензија 40х40х4 у сувом просејаном песку 
са заливањем фуга кит малтером.Обрачун по м

2
. 

20. 
Набавка,транспорт и постављање нових бетонских плоча димензија 40х40х4 у слоју 
сувог просејаног песка са заливањем фуга кит малтером. 

21. Набавка,транспорт и постављање Пвц-фолије преко новоурађене изолације. 

22. 
Демонтажа и монтажа постојеће громобранске инсталације са бетонским погачама и 
носачима траке.Обрачун по м

1
 . 

23. 
Презиђивање димљака постојећом опеком са додатком нове опеке до 20% у 
продужном малтеру Раз.1:3:9 Обрачун по м

3
 . (На равном и лименом крову). 

24. 
Презиђивање димљака постојећом опеком са додатком нове опеке до 20% у 
продужном малтеру Раз.1:3:9 Обрачун по м

3
 . (На косом крову нагиба до 40

0
). 

25. 
Презиђивање димљака постојећом опеком са додатком нове опеке до 20% у 
продужном малтеру Раз.1:3:9 Обрачун по м

3
. (На косом крову нагиба преко 40

0
). 

26. 

Зидање димњака новом опеком у продужном малтеру Р 1:3:9 са претх. рушењем 
постојећег дотрајалог димњака. Ценом обухватити сав потребан материјал и 
транспорт. Обрачун по м

3
 . 

- На равном и лименом крову- 

27. 

Зидање димњака новом опеком у продужном малтеру Р 1:3:9 са претх.рушењем 
постојећег дотрајалог димњака. Ценом обухватити сав потребан материјал и 
транспорт. Обрачун по м

3 

- На косом крову нагиба до 40
0
- 
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28. 

Зидање димњака новом опеком у продужном малтеру Р 1:3:9 са претх.рушењем 
постојећег дотрајалог димњака. Ценом обухватити сав потребан материјал и 
транспорт. Обрачун по м

3. 

- На косом крову нагиба преко 40
0
- 

29. 

Рушење постојећих бетонских димњачких капа и израда нових АБ димљачких капа са 
потребном арматуром и оплатом. 

Капа са 1 каналом 
Капа са 2 канала 
Капа са 3 канала 
Капа са 4 канала 
Капа са 5 канала 

30. 

Демонтажа постојећих АБ димљачких капа и монтажа истих после извршене поправке 
димњака. 

Капа са 1 каналом 
Капа са 2 канала 
Капа са 3 канала 
Капа са 4 канала 

-     Капа са 5 канала 

31. 
Дерсовање зидова димњака продужним малтером Р 1:2:6. Ценом обухватити сав 
потребан материјал и транспорт. Обрачун по м

2
 . 

32. 

Чишћење спојница на фасади од постојеће дотрајале испуне и припреме подлоге са 
премаз прајмером и утискивањем заптивне траке. Спојнице испунити трајно-
еластичним двокомпонентним гитом. Обрачун по м

1 . 

- За спојнице ширине 3-4 цм. 

33. 
Заптивање мањих пукотина и прслина ширине до 0,5 цм. Двокомпонентним гитом. 
Обрачун по м

1
. 

34. 

Препокривање крова постојећим фалцованим црепом са додатком новог црепа до 
10%. Обрачун по м

2
 . 

Нагиба до 40
0 
– 

Нагиба преко 40
0
 - 

35. 
Препокривање-претресање крова постојећим фалцованим црепом. Обрачун по м

2
 . 

Нагиба до 40
0
 – 

Нагиба преко 40
0
 - 

36. 

Набавка, трансп.и пост.новог фалцован. Црепа по прописима за ову врст.радова. 
Ценом обухв.скид. и спушт. Обр.по м

2. 

Нагиба до 40
0- 

-      Нагиба преко 40
0
 - 

37. 
Набавка, транспорт и постављање појединачних фалцованих црепова (до 20 комада). 
Обрачун по комаду. 

38. 

Препокривање крова постојећим бибер црепом са додатком новог црепа до 10%. 
Обрачун по м

2
 . 

Нагиба до 40
0
 – 

Нагиба преко 40
0
 - 

39. 
Препокривање - претресање крова постојећим бибер црепом. Обрачун по м

2
 . 

Нагиба до 40
0
 – 

Нагиба преко 40
0
 - 
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40. 

Набавка, транспорт и густо покривање новим бибер црепом у свему према прописима 
за ову врсту радова.ценом обухватити скидање и спуштање дотрајалог црепа. Обрачун 
по м

2
 . 
Нагиба до 40

0
 – 

Нагиба преко 40
0
 - 

41. 

Набавка, транспорт и једноструко  покривање новим фалцованим црепом у свему 
према прописима за ову врсту радова. Ценом обухватити скидање и спуштање 
дотрајалог црепа. Обрачун по м

2
 . 

Нагиба до 40
0
 – 

Нагиба преко 40
0
 - 

42. 
Набавка, транспорт и постављање појединачних бибер црепова (до 40 ком). 
Обрачун по комаду. 

43. 
Набавка, транспорт и постављање нових салонит плоча у свему према прописима за 
ову врсту радова. Ценом обухватити скидање и спуштање дотрајалих плоча. Обрачун 
по м

2
 . 

44. Препокривање крова постојећим салонит плочама.Обрачун по м
2
. 

45. 

Препокривање слемена постојећим слемењацима у свему према прописима за ову 
врсту радова.Обрачун по м

1
. 

Салонит – 
Цреп - 

46. 

Набавка, транспорт и постављање нових слемењака у свему према прописима за ову 
врсту радова. Ценом обухватити скидање и спуштање дотрајалих слемењака. Обрачун 
по м

1
. 
Салонит – 
Цреп - 

47. 

Демонтажа дотрајалих, набавка и постављање нових летви димензије 24/48 за кровни 
покривач. Обрачун по м

2
 и м

1. 

Бибер цреп ( густо ) 
Бибер цреп ( двоструко крунско ) 
Фалцовани цреп 
По метру (летвисање) 

48. 
Монтажа и демонтажа цевасте скеле у свему према прописима за ову врсту радова. 
Обрачун по м

2
. 

49. 

Демонтажа постојећег, набавка транспорт и покривање крова новим поцинкованим 
лимом д=0,55мм. Обрачун по м

2
 . 

Дупло фалцовано – 
Нитовано и лемљено - 

50. 

Премаз лименог кровног покривача полиазбитолом са претходним чишћењем и 
премазивањем битулитом.Обрачун по м

2
 . 

- 2 слоја полиазбитола и 1 мрежица - 
- 3 слоја полиазбитола и 2 мрежице - 

51. 
Премаз лименог кровног покривача битулитом у два слоја са претходним чишћењем 
постојеће лимене подлоге. Обрачун по м

2
 . 

52. 
Демонтажа постојећих, набавка  израда и монтажа нових вентилационих глава од 
поцинкованог лима д=0,55мм у свему према прописима за ову врсту радова. Обрачун 
по комаду.     
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                Ø 120 - 
          Ø 150 - 

53. 

Демонтажа постојећих, набавка  израда и монтажа нових штуцни од поцинкованог 
лима д=0,55мм у свему према прописима за ову врсту радова. Обрачун по комаду. 

Ø 120 - 
Ø 150 - 

54. 

Демонтажа постојећих, набавка израда и монтажа нових капа надзитка, атике и слично 
од поцинкованог лима д=0,55мм у свему према прописима за ову врсту радова. 
Обрачун по м

1
 . 

РШ. До 33цм – 
РШ. До 40цм – 
РШ. До 50цм – 
РШ. До 66цм - 

55. 

Демонтажа постојећих, набавка израда и монтажа нових опшива увала и димњака од 
поцинкованог лима д=0,55мм у свему према прописима за ову врсту радова. Обрачун 
по м

1
. 
РШ. До 40цм – 
РШ. До 50цм – 
РШ. До 66цм - 

56. 

Демонтажа постојећих, набавка израда и монтажа нових лежећих олука од 
поцинкованог лима д=0,55мм у свему према прописима за ову врсту радова.Обрачун 
по м

1
. 
РШ. До 40цм –  правоугаоних 
РШ. До 50цм –  правоугаоних 
РШ. До 50цм -   полукружних 

57. 

Демонтажа постојећих, набавка израда и монтажа нових висећих олука од 
поцинкованог лима д=0,55мм у свему према прописима за ову врсту радова. Обрачун 
по м

1
. 
РШ. До 40цм – 
РШ. До 50цм – 
 

58. 

Демонтажа постојећих, набавка израда и монтажа нових вертикалних олука од 
поцинкованог лима д=0,55мм у свему према прописима за ову врсту радова. Обрачун 
по м

1
. 
РШ. До 40цм – 
РШ. До 50цм – 
 

59. 

Демонтажа постојећих, набавка израда и монтажа нових водоскупљача од 
поцинкованог лима д=0,55мм у свему према прописима за ову врсту радова. Обрачун 
по комаду. 
 

60. Чишћење хоризонталних олука до 3м. висине. 

61. Чишћење олучне вертикале са употребом ауто дизалице до 16м висине. 

 
62. 

 
 

Прикупљање, утовар и одвоз грађевинског шута на градску депонију. 
-Обрачун до 3 м

3 
- 

- Обрачун по тури ( преко 3 м
3
 ) - 
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63.  
Зидање зидова од опеке уп.ц.м.1:3:9 
д= 12 цм са дерсовањем истих. 

64. Зидање зидова од „Гитер „блокова д=19цм у п.ц.м.1:3:9 са дерсовањем. 

65. Малтерисање зивова кречним малтером и глетовање до црног сјаја. 

66. Навабвка и савијање арматуре Ø 10 мм. 

67. Набавка и савијање арматуре Ø 6 мм. 

68. Ископ земље III категорије- ручни ископ. 

69 Ископ земље III категорије машински ископ. 

70. Кречење зидова полудисперзиом 2 слоја. 

71. Кречење зидова пуном дисперзијом 2 п слоја. 

72. Глетовање зидова  глет масом 2 пута. 

73. 

Израда нове хидроизолације 
- „Епоксилни прајмер“ 1 слој 
-„Исофлех-пу“ 1 слој 
-Арматурна трака полиуретанско платно – тревира 1 слој 
-„Исофлех Пу - 2 слоја 

74. Набавка и монтажа скеле до 20 висине са постављањем заштитне завесе око ње. 

75. 
Превоз грађевинског шута или земље камионом до градске депоније до 10 км. Ручни 
утовар (тура). 

76. 
Припрема дрвене оплате од чамове даске 1" са сечењем исте ради шаловања при 
бетонитању степеница и сличних радова. 

77. 

Набавка и постављање керамичких плочица I класе на грађ. Лепак или цемент са 
фуговањем истих. 
-подне 
-зидне 
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78. Набавка и израда пода од „Кулира“д=2-3 цм са његовом обрадом или брушењем. 

79. 
Набавка и замена арм, стакла д=6 мм. комплет са украјањем и гитовањем на лицу 
места. 

80. Набавка и уградња стакла д=3мм комплет са гитовањем. 

81. Бетонирање плоча  МБ-30. Са дрвеном или бетонског оплатом. 

82. 
Израда нове хидроизолације преко припремљене подлоге на бази полиуретанске течне 
мембране (Хупердесмо, Сика Ластик ) у 3 слоја. 

83. 
На очишћену и осушену подлогу нанети одговарајући  пенетрациони слој 
двокомпонентног прајмера за хидроизолацију на бази полиуретанске течне мембране. 

84. 
Преглед старе хидроизолације са делимичним равнањем и крпљењем подлоге и 
припрема за израду нове хидроизолације. 

85. Фарбање зидова - сокле масном бојом. 

86. Набавка и монтажа арматурне мреже Ø 8 мм ( Q 335 ). 

87. Рад багера на ископу земље. 

88. Набавка и покривање „континентал“ цреп Тоза Марковић–Кикинда или одговарајуће. 

89. Ручно скидање постојећег шљунка са плоче  до 10 м. ' складиштење. 

90. Ручно скањање постојећег шљунка до 10м' и поновно враћање истог. 

 
Напомена: Ова структура и спецификација приказаних радова представља 
квалификациони оквир за будуће квалификоване извођаче на уговорном 
одржавању стамбеног фонда општине Обреновац и као таква јесте израз 
досадашње праксе и других очекивања. 
 


