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ПРЕДМЕТ: Измена и допуна бр. 1 Конкурсне документације за јавну набавку 
за јавну набавку услуге  израде  Идејног решења и прилагођавање Идејног 
пројекта модернизације железничке пруге Ниш - Димитровград са Студијом 
оправданости и Студијом о процени утицаја на животну средину , у oтвореном 
поступку, број набавке 23/2016 
 
Измена и допуна 1: На страни 8/46 конкурсне документације, у поглављу  
IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. 
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ (ЧЛАН 75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА), стоји: 
 

У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне 

услове за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за 

учешће у поступку предметне јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој 

табели, и то: 
 

Р. 

бр. 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. 
Да је регистрован код надлежног органа, 
односно уписан у одговарајући регистар (чл. 
75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);  

 

 
 
 
 
 

ИЗЈАВА (Образац 5. у 

поглављу VI ове 

конкурсне 

документације), којом 

понуђач под пуном 

материјалном и 

кривичном одговорношћу 

потврђује да испуњава 

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) ЗЈН);  

3. 

Да је измирио доспеле порезе, доприносе и 
друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе када 
има седиште на њеној територији (чл. 75. 
ст. 1. тач. 4) ЗЈН);  
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4. 

Да је поштовао обавезе које произлазе из 
важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, као и да нема забрану 
обављања делатности која је на снази у 
време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. 
ЗЈН). 

услове за учешће у 

поступку јавне набавке из 

чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) 

и став 2. ЗЈН, 

дефинисане овом 

конкурсном 

документацијом 

5. 

Да има важећу дозволу надлежног органа 
за обављање делатности која је предмет 
јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН - да 
понуђач поседује лиценцу за израду 
техничке документације за јавну железничку 
инфраструктуру коју је издало 
Министарство надлежно за послове 
грађевинарства и то: 
 П141Г2 - пројеката саобраћајница за 

јавне железничке инфраструктуре са 
прикључцима; 

 П141Е1 - пројеката електроенергетских 
инсталација високог и средњег напона 
за јавну железничку инфраструктуру са 
прикључцима; 

 П141Е4 - пројеката управљања 
електромоторним погонима - 
аутоматика, мерења и регулација за 
јавне железничке инфраструктуре са 
прикључцима; 

 П150Е3 - пројеката 
телекомуникационих мрежа и система 
за телекомуникационе објекте, односно 
мреже, системе или средства која су 
међународног и магистралног значаја 

ЛИЦЕНЦЕ 

- П141Г2; 

- П141Е1; 

- П141Е4; 

 - П150Е3, 

у виду неоверене копије. 

 

 

ДОДАТНИ УСЛОВИ 
 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне 

услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном 

документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин 

дефинисан у наредној табели, и то: 

 

Р. бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. Пословни капацитет  

 
 
 
 
 
 
 
 

 Да понуђач услуга има доказано искуство у 
изради техничке документације за 
железничку инфраструктуру, што је 
неопходно доказати референц листом 
израђене пројектне документације из 
области која је предмет набавке у 
последње три године (2014, 2015 и 2016.) 

2. Технички капацитет 
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 Да понуђач располаже довољним 
техничким капацитетом, односно потребно 
је да понуђач има лиценциране софтвере, 
рачунарску опрему и штампаче неопходне 
за реализацију посла који је предмет 
набавке 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗЈАВА (Образац 5. у 

поглављу VI ове 

конкурсне 

документације), којом 

понуђач под пуном 

материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује 

да испуњава додатне 

услове за учешће у 

поступку јавне набавке из 

чл. 76. ЗЈН, дефинисане 

овом конкурсном 

документацијом. 

 

3. Кадровски капацитет 

 Да понуђач располаже довољним 
кадровским капацитетом, односно да 
понуђач има стално запослена 
високообразована стручна лица и/или 
планира ангажовање одговорних лица која 
ће решењем бити именована за вршење 
услуга у предметној јавној набавци и која 
поседују адекватне лиценце неопходне за 
израду техничке документације која је 
предмет понуде и то: 
 Најмање једног дипломираног 

инжењера архитектуре са важећом 
лиценцом 300; 

 Најмање једног дипломираног 
грађевинског инжењера са важећом 
лиценцом број 310;  

 Најмање једног дипломираног 
грађевинског инжењера са важећом 
лиценцом број 315; 

 Најмање једног дипломираног 
инжењера машинства са важећом 
лиценцом 330; 

 Најмање једног дипломираног 
инжењера машинства са важећом 
лиценцом 333; 

 Најмање два дипломирана 
саобраћајна инжењера који поседује 
лиценцу 370; 

 Најмање два дипломираног 
инжењера електротехнике који 
поседује лиценцу 350; 

 Најмање једног дипломираног 
инжењера електротехнике са 
лиценцом 351; 

 Најмање једног дипломираног 
инжењера електротехнике који 
поседује лиценцу 352; 

 Најмање једног дипломираног 
инжењера електротехнике са 
лиценцом 353; 

 Најмање једног дипломираног 
инжењера геодезије са лиценцом 372. 
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 

наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4. и 

додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних у 

табеларном приказу додатних услова под редним бројем 1, 2 и 3 у складу са чл. 77. 

ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу VI ове 

конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из 

чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном 

документацијом.  

 

Испуњеност обавезног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из чл. 

75. ст. 1. тач 5) ЗЈН, наведеног под редним бројем 5. у табеларном приказу 

обавезних услова, понуђач доказује достављањем ЛИЦЕНЦЕ  

    - П141Г2; П141Е1; П141Е4; П150Е3, у виду неоверене копије. 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, 
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. 
У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача 
(Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне документације), потписану од стране 
овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом, а доказ о испуњености услова из 
члана 75. став 1. тачка 5) Закона за део набавке који ће извршити преко 
подизвођача. 

 

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да 

испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове 

испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне 

документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача 

из групе понуђача и оверена печатом.  

 

Понуђач 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. 

 

Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача, 
чија је понуда оцењена као најповољнија, затражи да достави копију 
захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на  увид 
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у 
остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не 
достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву.  
Наручилац неће од понуђача затражити достављање свих или појединих 
доказа уколико за истог поседује одговарајуће доказе из других поступака 
јавних набавки, спроведених  код наручиоца. 
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Докази које ће наручилац захтевати су: 

 

 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном 

приказу обавезних услова - Доказ:  Правна лица: Извод из регистра Агенције 
за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда;  
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно 

извод из одговарајућег регистра. 

 

2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном 
приказу обавезних услова - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене 
евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази 
седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка 
страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. 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 поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ 
ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно 
седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује 
да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично 
дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за 
организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно 
лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) 
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе 
МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од 
кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према 
месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико 
понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од 
њих.  
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно 

уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да 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 (захтев се може поднети према месту рођења или према месту 

пребивалишта). 

 

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

 

3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном 
     приказу обавезних услова  - Доказ:  Уверење Пореске управе 

     Министарства финансија 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 надлежног органа да 

     се понуђач налази у поступку приватизације.  

 

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
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 ДОДАТНИ УСЛОВИ 
 

Пословни капацитет услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу 
додатних услова – Доказ: референц листа израђене пројектне документације из 
области која је предмет набавке у последње три године, (2014, 2015. и 2016.), са 
потврдом наручиоца да је услуга извршена. Потврда мора бити на меморандуму 
наручиоца, оверена и потписана од стране одговорног лица наручиоца.  
 

Технички капацитет, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу 

додатних услова:– Доказ: фотокопија извода из пописне листе, потписана од стране 

овлашћеног лица понуђача, фотокопија уговора о набавци опреме или фотокопија 

уговора о најму захтеване техничке опреме.  

Тражену техничку опремљеност понуђач мора видно да означи у пописној листи, за 

сваку од тражених позиција.                                                                                                                    

Кадровски капацитет услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу 

додатних услова:– Доказ: копије личних лиценци и потврде ИКС-а  којима се 

доказује да су личне лиценце важеће; докази о радном ангажовању носилаца личних 

лиценци - фотокопија уговора на одређено и неодређено време, и фотокопију М-А 

обрасца.  
 
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне 

регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) 

ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН. 

 

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 

страницама надлежних органа, и то:  

 

 доказ из члана 75. став 1. тачка 1 - 4) ЗЈН понуђачи који су регистровани 
у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да 
доставе, јер је јавно доступан на интернет стрaници Агенције за 
привредне регистре -   www.apr.gov.rs; 
 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља 

копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се 

уређује електронски документ. 

 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач 

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 понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 

документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 

надлежних органа те државе. 
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Брише се , тако да сада гласи: 
 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ (ЧЛАН 75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА), стоји: 
У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне 

услове за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за 

учешће у поступку предметне јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој 

табели, и то: 

 

Р. 

бр. 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. 
Да је регистрован код надлежног органа, 
односно уписан у одговарајући регистар (чл. 
75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);  

 

 
 
 
 
 

ИЗЈАВА (Образац 5. у 

поглављу VI ове 

конкурсне 

документације), којом 

понуђач под пуном 

материјалном и 

кривичном одговорношћу 

потврђује да испуњава 

услове за учешће у 

поступку јавне набавке из 

чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) 

и став 2. ЗЈН, 

дефинисане овом 

конкурсном 

документацијом 

 

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) ЗЈН);  

3. 

Да је измирио доспеле порезе, доприносе и 
друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе када 
има седиште на њеној територији (чл. 75. 
ст. 1. тач. 4) ЗЈН);  

4. 

Да је поштовао обавезе које произлазе из 
важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, као и да нема забрану 
обављања делатности која је на снази у 
време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. 
ЗЈН). 

5. 

Да има важећу дозволу надлежног органа 
за обављање делатности која је предмет 
јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН - да 
понуђач поседује лиценцу за израду 
техничке документације за јавну железничку 
инфраструктуру коју је издало 
Министарство надлежно за послове 
грађевинарства и то: 
 П141Г2 - пројеката саобраћајница за 

јавне железничке инфраструктуре са 
прикључцима; 

 П141Е1 - пројеката електроенергетских 
инсталација високог и средњег напона 
за јавну железничку инфраструктуру са 
прикључцима; 

 П141Е4 - пројеката управљања 
електромоторним погонима - 
аутоматика, мерења и регулација за 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИЦЕНЦЕ 
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јавне железничке инфраструктуре са 
прикључцима; 

 П150Е3 - пројеката 
телекомуникационих мрежа и система 
за телекомуникационе објекте, односно 
мреже, системе или средства која су 
међународног и магистралног 
значајаП141С1-пројеката саобраћаја и 
саобраћајне сигнализације за јавне 
железничке инфраструктуре са 
прикључцима; 

 П142Г1-пројеката грађевинских 
конструкција за објекте на јавним 
железничким инфраструктурама са 
прикључцима (мостови); 

 П143Г1-пројеката грађевинских 
конструкција за објекте на јавним 
железничким инфраструктурама са 
прикључцима (тунели); 

 Решење Републичког геодетског 
завода и то за израду техничке 
документације за извођење геодетских 
радова и стручни надзор над 
извођењем геодетских радова, за које 
је предвиђена израда главног пројекта, 
као и израду пројеката геодетског 
обележавања у области урбанистичког 
планирања, извођење геодетских 
радова за које је предвиђена израда 
главног пројекта, извођење геодетских 
радова у поступку одржавања катастра 
непокретности и катастра водова, као и 
реализацију пројеката геодетског 
обележавања у области урбанистичког 
планирања и израду геодетских 
подлога у инжењерско-техничким 
областима за које се не израђује 
главни пројекат 

- П141Г2; 

- П141Е1; 

- П141Е4; 

 - П150Е3, 

- П141С1; 

-П142Г1; 

-П143Г1; 

Решење републичког 

геодетског завода, 

у виду неоверене копије.. 

 

 

ДОДАТНИ УСЛОВИ 

 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне 

услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном 

документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин 

дефинисан у наредној табели, и то: 

 

Р. бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. Пословни капацитет  

 
 
 

 Да понуђач услуга има доказано искуство у 
изради техничке документације за 
железничку инфраструктуру, односно да 
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поседује минимум две Студије утицаја на 
животну средину железничке 
инфраструктуре, у последње три године 
(2014, 2015 и 2016.),са поседовањем 
Решења о сагласности надлежног 
Министарства; да има најмање пет 
урађених Идејних пројеката или Пројеката 
за грађевинску дозволу илиГлавних 
пројеката или Пројеката за извођење за 
сигнално-сигурносна постројења, 
телекомуникациона постројења и 
електрификацију пруге и стабилна 
постројења електричне вуче,  што је 
неопходно доказати референц листом 
израђене пројектне документације у 
последње три године (2014, 2015 и 2016.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗЈАВА (Образац 5. у 

поглављу VI ове 

конкурсне 

документације), којом 

понуђач под пуном 

материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује 

да испуњава додатне 

услове за учешће у 

поступку јавне набавке из 

чл. 76. ЗЈН, дефинисане 

овом конкурсном 

документацијом. 

 

2. Технички капацитет 

 Да понуђач располаже довољним 
техничким капацитетом, односно потребно 
је да понуђач има лиценциране софтвере : 
Auto CAD или одговарајући; софтвер за за 
симулацију саобраћаја на железничким 
пругама типа OPEN TRACK или 
одговарајући; лиценцирани софтвер за 
мерење буке); рачунарску опрему и 
штампаче неопходне за реализацију посла 
који је предмет набавке 
-Сертификат ISO14001 

3. Кадровски капацитет 

 Да понуђач располаже довољним 
кадровским капацитетом, односно да 
понуђач има стално запослена 
високообразована стручна лица и/или 
планира ангажовање одговорних лица која 
ће решењем бити именована за вршење 
услуга у предметној јавној набавци и која 
поседују адекватне лиценце неопходне за 
израду техничке документације која је 
предмет понуде и то: 
 Најмање једног дипломираног 

инжењера архитектуре са важећом 
лиценцом 300; 

 Најмање једног дипломираног 
грађевинског инжењера са важећом 
лиценцом број 310;  

 Најмање једног дипломираног 
грађевинског инжењера са важећом 
лиценцом број 315; 

 Најмање једног дипломираног 
инжењера машинства са важећом 
лиценцом 330; 

 Најмање једног дипломираног 
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инжењера машинства са важећом 
лиценцом 333; 

 Најмање два дипломирана 
саобраћајна инжењера који поседује 
лиценцу 370; 

 Најмање два дипломираног 
инжењера електротехнике који 
поседује лиценцу 350; 

 Најмање једног дипломираног 
инжењера електротехнике са 
лиценцом 351; 

 Најмање једног дипломираног 
инжењера електротехнике који 
поседује лиценцу 352; 

 Најмање једног дипломираног 
инжењера електротехнике са 
лиценцом 353; 

 Најмање једног дипломираног 
инжењера геодезије са лиценцом 372. 

 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 

наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4. и 

додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних у 

табеларном приказу додатних услова под редним бројем 1, 2 и 3 у складу са чл. 77. 

ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу VI ове 

конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из 

чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном 

документацијом.  
 

Испуњеност обавезног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из чл. 

75. ст. 1. тач 5) ЗЈН, наведеног под редним бројем 5. у табеларном приказу 

обавезних услова, понуђач доказује достављањем ЛИЦЕНЦЕ  

    - П141Г2; П141Е1; П141Е4; П150Е3, П141С1; П142Г1, П143Г1, у виду неоверене 

копије. 

    - Решење Републичког геодетског завода и то за израду техничке документације 

за извођење геодетских радова и стручни надзор над извођењем геодетских радова, 

за које је предвиђена израда главног пројекта, као и израду пројеката геодетског 

обележавања у области урбанистичког планирања, извођење геодетских радова за 

које је предвиђена израда главног пројекта, извођење геодетских радова у поступку 

одржавања катастра непокретности и катастра водова, као и реализацију пројеката 

геодетског обележавања у области урбанистичког планирања и израду геодетских 

подлога у инжењерско-техничким областима за које се не израђује главни пројекат, у 

виду неоверене копије. 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, 
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. 
У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача 
(Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне документације), потписану од стране 
овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом, а доказ о испуњености услова из 
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члана 75. став 1. тачка 5) Закона за део набавке који ће извршити преко 
подизвођача. 

 

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да 

испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове 

испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне 

документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача 

из групе понуђача и оверена печатом.  
 

Понуђач 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.  
 

Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача, 
чија је понуда оцењена као најповољнија, затражи да достави копију 
захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на  увид 
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у 
остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не 
достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву.  
Наручилац неће од понуђача затражити достављање свих или појединих 
доказа уколико за истог поседује одговарајуће доказе из других поступака 
јавних набавки, спроведених  код наручиоца. 
 

Докази које ће наручилац захтевати су: 
 

 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
4) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном 

приказу обавезних услова - Доказ:  Правна лица: Извод из регистра Агенције 
за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда;  
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно 

извод из одговарајућег регистра. 
 

5) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном 
приказу обавезних услова - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене 
евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази 
седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка 
страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. 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 поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ 
ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно 
седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује 
да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично 
дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за 
организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно 
лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) 
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе 
МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од 
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кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према 
месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико 
понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од 
њих.  
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно 

уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да 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 (захтев се може поднети према месту рођења или према месту 

пребивалишта). 
 

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
 

6) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном 
     приказу обавезних услова  - Доказ:  Уверење Пореске управе Министарства 

     финансија 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 надлежног органа да се понуђач налази 

     у поступку приватизације.  
 

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

 

 ДОДАТНИ УСЛОВИ 
 

Пословни капацитет услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу 
додатних услова – Доказ: копија минимум две Студије утицаја на животну средину 
железничке инфраструктуре са решењем о сагласности надлежног Министарства; 
референц листа за  најмање пет урађених Идејних пројеката или Пројеката за 
грађевинску дозволу или Главних пројеката или Пројеката за извођење за сигнално-
сигурносна постројења, телекомуникациона постројења и електрификацију пруге и 
стабилна постројења електричне вуче у последње три године (2014, 2015. и 2016.), 
са потврдом наручиоца да је услуга извршена. Потврда мора бити на меморандуму 
наручиоца, оверена и потписана од стране одговорног лица наручиоца.  

 

Технички капацитет, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу 

додатних услова:– Доказ: фотокопија извода из пописне листе, потписана од стране 

овлашћеног лица понуђача, фотокопија уговора о набавци опреме или фотокопија 

уговора о најму захтеване техничке опреме.  

Тражену техничку опремљеност понуђач мора видно да означи у пописној листи, за 

сваку од тражених позиција. 

       

Копија важећег Сертификата ISO14001. 

                                                                                                              

Кадровски капацитет услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу 

додатних услова:– Доказ: копије личних лиценци и потврде ИКС-а  којима се 

доказује да су личне лиценце важеће; докази о радном ангажовању носилаца личних 

лиценци - фотокопија уговора на одређено и неодређено време, и фотокопију М-А 

обрасца.  
 

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне 

регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) 

ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН. 
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Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 

страницама надлежних органа, и то:  
 

 доказ из члана 75. став 1. тачка 1 - 4) ЗЈН понуђачи који су регистровани 
у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да 
доставе, јер је јавно доступан на интернет стрaници Агенције за 
привредне регистре -   www.apr.gov.rs; 
 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља 

копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се 

уређује електронски документ. 
 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач 

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 понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 

документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 

надлежних органа те државе. 

 
 
 
 
 
 
 

                                           КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


