
  

 

ДОО «Парк Палић» Палић 

Palicsi Park Kft. Palics 

DOO «Park Palić» Palić 

Број: 587/1/2017 

Дана: 30.06.2017. 

П а л и ћ 

Кањишки пут 17а 

 

 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015) наручилац врши 

 

 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА У 

ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ : 

ИЗГРАДЊА ТУРИСТИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ НА ПАЛИЋУ-  

УРЕЂЕЊЕ И УРБАНО ОПРЕМАЊЕ ВЕЛИКОГ ПАРКА НА ПАЛИЋУ 

БР. ЈН/Р/5/2017 

 

 

 Наручилац Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање 

туристичким простором „Парк Палић“ у конкурсној документације за јавну набавку 

радова у отвореном поступку Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу - 

Уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу у року предвиђеном за 

достављање понуда врши следеће измене: 

 

1.  У делу 3, у одељку 3.1, на страни 4/65 мења се тачка 6. тако да она сада гласи: 

„ 6) располаже довољним кадровским капацитетом и то да има најмање 50 радно 

ангажованих лица, од тога: 

- 1 дипломирани инжењер грађевинске струке са важећом лиценцом 410 или 

411 

- 1 дипломирани инжењер грађевинске струке са важећом лиценцом 412 или 

415 или 418 

- 1дипломирани инжењер геодетске струке са важећом лиценцом 471 

- 1 лице овлашћено за примену мера безбедности и здравља на раду 

- 3 грађевинска техничара ” 

 

2.  У делу 3, у одељку 3.2, на страни 7/65 мења се тачка 6) тако да она сада гласи: 

„ 6) За стално запослене раднике ППОД образац за месец који претходи месецу у 

коме је објављен јавни позив. ППОД образац мора бити оверен од стране Пореске 

управе (фотокопија) или као доказ доставити ППП ПД образац, одштампану 

електронску форму без овере Пореске управе. Ако лица нису у сталном радном 

односу докази су фотокопије уговора о радном ангажовању (Напомена: уговор о 

привременим и повременим пословима или неки други уговор у складу са Законом о 

раду треба да се односи на временски период важења уговора о предметној јавној 

набавци). За тачно наведена лица понуђач мора доставити доказ којим на несумњив 

начин доказује да поседују тражено звање (нпр. уговор о раду, радне књижице, М3А 

обрасца, копије диплома, уверења или сертификата који су издати од стране 



  

 

За инжењере са лиценцама достављају се фотокопије тражених личних лиценци са 

потврдом Инжењерске коморе Србије да су наведени носиоци лиценци чије се 

лиценце подносе чланови Инжењерске коморе Србије и да им одлуком Суда части 

издата лиценца није одузета, заједно са доказима о радном статусу (докази о радном 

статусу: за наведеног носиоца лиценце који је код понуђача запослен – фотокопија 

радне књижице и М3А образац, односно за носиоца лиценце који није запослен код 

понуђача: уговор - фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и 

повремених послова или други уговор о радном ангажовању на извођењу радова који 

су предмет ове јавне набавке) уз изјаву понуђача о одговорним извођачима, који ће 

решењем бити именовани за извођење радова у предметној јавној набавци. Ако у 

образовне институције). За инжењере са лиценцама достављају се фотокопије 

тражених личних лиценци са потврдом Инжењерске коморе Србије да су наведени 

носиоци лиценци чије се лиценце подносе чланови Инжењерске коморе Србије и да 

им одлуком Суда части издата лиценца није одузета, заједно са доказима о радном 

статусу (докази о радном статусу: за наведеног носиоца лиценце који је код понуђача 

запослен – фотокопија радне књижице и М3А образац, односно за носиоца лиценце 

који није запослен код понуђача: уговор - фотокопија уговора о делу / уговора о 

обављању привремених и повремених послова или други уговор о радном 

ангажовању на извођењу радова који су предмет ове јавне набавке) уз изјаву понуђача 

о одговорним извођачима, који ће решењем бити именовани за извођење радова у 

предметној јавној набавци. Ако у уговору није наведена ова јавна набавка, приложити 

и Анекс уговора којим ће се наручилац и одговорни извођач радова обавезати да ће 

наведено лице бити на располагању за време реализације конкретне јавне набавке.” 

 

3.  У делу 3, у одељку 3.1, на страни 5/65 мења се тачка 8) тако да она сада гласи: 

 „8) је обишао предметну локацију и објекат на којем се изводе радови: 

- пре састављања коначне понуде, сваки понуђач је у обавези да обиђе локацију и 

објекат на којем се изводе радови заједно са наручиоцем у циљу сачињавања понуде 

која ће у потпуности одговарати потребама наручиоца. Обилазак локације је захтев 

Наручиоца и ограничен је временским периодом од најкасније пет дана пре 

истека рока за подношење понуда. Датум и време обиласка предметне локације и 

објекта биће дефинисан на основу договора између сваког понуђача и наручиоца. 

Лица задужена за контакт у вези обиласка локације и објекта од стране наручиоца су 

лица за контакт наведена у овој конкурсној документацији.” 

 

4. У складу са горе наведеном изменом из тачке 2 ове измене, у Образцу 1. у табели 

на страни19/65 у деветом реду (ПРИЛОГ 8.) мења се текст колоне Документ тако да 

сада гласи: 

“За стално запослене раднике ППОД образац за месец који претходи месецу у коме је 

објављен јавни позив. ППОД образац мора бити оверен од стране Пореске управе 

(фотокопија) или као доказ доставити ППП ПД образац, одштампану електронску 

форму без овере Пореске управе. Ако лица нису у сталном радном односу докази су 

фотокопије уговора о радном ангажовању (Напомена: уговор о привременим и 

повременим пословима или неки други уговор у складу са Законом о раду треба да се 

односи на временски период важења уговора о предметној јавној набавци). За тачно 

наведена лица понуђач мора доставити доказ којим на несумњив начин доказује да 

поседују тражено звање (нпр. уговор о раду, радне књижице, М3А обрасца, копије 

диплома, уверења или сертификата који су издати од стране образовне институције). 



  

 

уговору није наведена ова јавна набавка, приложити и Анекс уговора којим ће се 

наручилац и одговорни извођач радова обавезати да ће наведено лице бити на 

располагању за време реализације конкретне јавне набавке.” 

Нови Образац 1. налази се у прилогу ове измене и допуне конкурсне документације. 

 

 У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена. 

 

 

              ДОО „Парк Палић“ 

       Комисија за јавну набавку 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Образац 1. 

 

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ  ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПОНУЂАЧА И ЧЛАНА  ГРУПЕ 

ПОНУЂАЧА 

При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове Наручиоца, упознати смо 

са свим  условима Наручиоца и с тим у вези прилажемо следеће доказе (прилоге) и 

обрасце о испуњености обавезних и додатних услова 
 
Прилози: 
 
 

Бр. прилога 
 

Документ 
Прилог уз 

понуду 
 
ПРИЛОГ БР.1 

Извод  из Агенције за привредне регистре,  односно 

извод из регистра надлежног органа 

 
да 

 
не 

 
ПРИЛОГ БР.2 

Извода из казнене евиденције, односно уверења 

надлежног суда и надлежне полицијске управе 

Министарства унутрашњих послова да оно и његов 

законски заступник није осуђиван за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне 

групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела 

против привреде, кривична дела против заштите 

животне средине, кривично дело примања или давања 

мита, кривично дело преваре 

 
да 

 
не 

 
ПРИЛОГ БР.3 

Потврда  Пореске  управе  Министарства  финансија 

и привреде Републике Србије     о   измиреним            порезима           и 

доприносима и  Потврда            јединице  локалне самоуправе 

– Управе јавних прихода о измиреним порезима и 

другим јавним дажбинама или потврда да се понуђач 

налази у поступку приватизације 

 
 
 

да 

 
 
 

не 

 
ПРИЛОГ БР.4 

Тражени докази:  

-да је у претходне 3 обрачунске године (2014, 2015, 

2016) остварио укупан пословни приход у минималном 

износу од 60.000.000,00 динара,  

-да у последњих 12 месеци, који претходе месецу у 

коме је објављен позив за подношење понуда, није био 

у блокади и није имао дане неликвидности, 

- да је бонитет понуђача у предходне три обрачунске 

године, оцењен са најмање "СКОРИНГ ББ" - веома 

добар бонитет 

 

 
да 

 
не 

ПРИЛОГ БР.5 Фотокопија важећих тражених сертификата 
 

да 
 

не 

ПРИЛОГ БР.6 

Фотокопија уговора са припадајућим евентуалним 

анексима, фотокопија прве стране окончане ситуације 

(страна на којој се види рекапитулација свих радова) и 

потврда инвеститора односно наручиоца радова (правно 

лице) печатирана печатом инвеститора-наручиоца 

радова и потписана од стране одговорног лица 

инвеститора-наручиоца радова, којом се потврђује да су 

радови изведени у складу са уговором за изведене 

радове. 

 

 
да 

 
не 



  

 

ПРИЛОГ БР.7 

 

Фотокопије тражених личних лиценци. 
 
Потврде   Инжењерске   коморе   Србије   и   доказ   о 
начину ангажовања. 

да не 

да не 

ПРИЛОГ БР.8 

За стално запослене раднике ППОД образац за месец 
који претходи месецу у коме је објављен јавни позив. 
ППОД образац мора бити оверен од стране Пореске 
управе (фотокопија) или као доказ доставити ППП ПД 
образац, одштампану електронску форму без овере 
Пореске управе. Ако лица нису у сталном радном 
односу докази су фотокопије уговора о радном 
ангажовању (Напомена: уговор о привременим и 
повременим пословима или неки други уговор у 
складу са Законом о раду треба да се односи на 
временски период важења уговора о предметној јавној 
набавци). За тачно наведена лица понуђач мора 
доставити доказ којим на несумњив начин доказује да 
поседују тражено звање (нпр. уговор о раду, радне 
књижице, М3А обрасца, копије диплома, уверења или 
сертификата који су издати од стране образовне 
институције). За инжењере са лиценцама достављају се 
фотокопије тражених личних лиценци са потврдом 
Инжењерске коморе Србије да су наведени носиоци 
лиценци чије се лиценце подносе чланови Инжењерске 
коморе Србије и да им одлуком Суда части издата 
лиценца није одузета, заједно са доказима о радном 
статусу (докази о радном статусу: за наведеног 
носиоца лиценце који је код понуђача запослен – 
фотокопија радне књижице и М3А образац, односно за 
носиоца лиценце који није запослен код понуђача: 
уговор - фотокопија уговора о делу / уговора о 
обављању привремених и повремених послова или 
други уговор о радном ангажовању на извођењу радова 
који су предмет ове јавне набавке) уз изјаву понуђача о 
одговорним извођачима, који ће решењем бити 
именовани за извођење радова у предметној јавној 
набавци. Ако у уговору није наведена ова јавна 
набавка, приложити и Анекс уговора којим ће се 
наручилац и одговорни извођач радова обавезати да ће 
наведено лице бити на располагању за време 
реализације конкретне јавне набавке. 

да не 

ПРИЛОГ БР.9 
Тражени докази да располажемо довољним техничким 
капацитетом. да не 

ПРИЛОГ БР.10 
Банкарска гаранција за озбиљност понуде у износу од 
10% од вредности понуде за јавну набавку. 

да не 

ПРИЛОГ БР.11 

Оригинал обавезујућа писма банке о намерама за 
издавање гаранција за повраћај аванса, за добро 
извршење посла и за отклањање недостатака у 
гарантном року 

да не 

 

 

 

 



  

 

Обрасци: 

 
 

ОБРАЗАЦ 1 
Образац за оцену испуњености услова  понуђача 

и члана  групе понуђача 
да не 

 
ОБРАЗАЦ 1а 

Образац за оцену испуњености услова 

подизвођача  
да не 

 
ОБРАЗАЦ 2 

 
Општи подаци о понуђачу да не 

 
ОБРАЗАЦ 3 

Изјава понуђача да не наступа са 

подизвођачима 
да не 

 
ОБРАЗАЦ 3а 

 
Изјава о подизвођачима ако се ангажују да не 

 
ОБРАЗАЦ 4 

 
Општи подаци о подизвођачу да не 

 
ОБРАЗАЦ 5 

 
Општи подаци о члану групе понуђача да не 

 
ОБРАЗАЦ 6 

Потврда да је понуђач обишао  предметну 

локацију 
да не 

 
ОБРАЗАЦ 7 

 
Изјава понуђача о одговорним  извођачима да не 

 
ОБРАЗАЦ 8 

  Изјава о испуњавању неопходних законских услова 

   и независној понуди 

 

да не 

 
ОБРАЗАЦ 9 Образац понуде да не 

 
ОБРАЗАЦ 10 

  Образац структуре цене, са упутством како да се 

попуни 
да не 

 
ОБРАЗАЦ 11 Трошкови припреме понуде да не 

 
ОБРАЗАЦ 12 Образац модела уговора да не 

 
ОБРАЗАЦ 13 Предмер радова да не 

 

Напомена:  ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА 

СВАКОГ ЧЛАНА  ГРУПЕ  ПОНУЂАЧА. 
 

Датум:    Потпис овлашћеног лица: 
 

М.П. 

 


