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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
Ред.
4.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
бр.
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА
Услов:Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан
у одговарајући регистар;
Доказ:
- за правно лице:Извод из регистраАгенције за привредне регистре,
односно извод из регистра надлежног Привредног суда
- за предузетнике: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,
1.
односно извод из одговарајућег регистра
Напомена:
 У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ
доставити за сваког члана групе понуђача
 У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ
доставити и за сваког подизвођача
Услов: Да понуђач 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
заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре
Доказ:
- за правно лице:
1) ЗА ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПНИКА – уверење из казнене евиденције
надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова –
захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења
или према месту пребивалишта.
2) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – За кривична дела организованог криминала –
Уверење посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у
Београду, којим се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за
неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе. С тим
2.
у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је
обавештењеhttp://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-keza-pravna-lica.html
3) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – 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 понуђач (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
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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 понуђач (правно лице) није
осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело
примања мита.
- за физичко лице и предузетника: Уверење из казнене евиденције
надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова –
захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења
или према месту пребивалишта.
Напомена:
 У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити
овај доказ и за правно лице и за законског заступника
 У случају да правно лице има више законских заступника, ове
доказе доставити за сваког од њих
 У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе
доставити за сваког члана групе понуђача
 У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе
доставити и за сваког подизвођача
Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања
понуда.
Услов: Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне
дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе
када има седиште на њеној територији
Доказ:
- за правно лице, предузетнике и физичка лица:
1.Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио
доспеле порезе и доприносе
2.Уверење Управе јавних прихода локалне самоуправе (града,
односно општине) према месту седишта пореског обвезника правног
лица и предузетника, односно према пребивалишту физичког лица, да је
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода
Напомена:
 Уколико локална (општинска) управа јавних приход у својој
потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне
приходе прибављају и од других локалних
органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду
локалне управе јавних прихода приложи и потврде тих осталих
локалних органа/организација/установа
 Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо горе
наведена два доказа, потребно је доставити уверење
Агенције за приватизацију да се налази у поступку
приватизације
 У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе
доставити за сваког члана групе понуђача;
 У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе
доставити и за сваког подизвођача ;
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Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања
понуда.
Услов:
Да је понуђач поштовао обавезе које произилазе 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
Доказ:
Потписан и оверен Образац изјаве на основу члана 75. став 2. Закона
(Образац бр 4)
Напомена:
 Изјава мора да буде потписана од стране овалшћеног лица за
заступање понуђача и оверена печатом.
 Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити
достављена за сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача
из групе понуђача и оверена печатом.
 Уколико се понуда подноси са подизвођачем потребно је да
понуђач и за подизвођача достави Изјаву.
Услов:
Да понуђач поседује:
 Решење (Овлашћење) МУП РС за израду Главног пројекта
заштите од пожара и
 Решење (Овлашћење) МУП РС за пројектовање посебних систем
и мера заштите од пожара.
Доказ:
 Фотокопија Решења (Овлашћења) МУП РС.
4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА
Финансијски капацитет
Услов:
Да је Понуђач, у последњих 6 месеци, од дана објављивања Позива за
подношење понуда на Порталу јавних набавки, био ликвидан;
Доказ:
Потврда Народне банке Србије да је Понуђач био ликвидан у последњих
6 месеци од дана објављивања Позива за подношење понуда на
Порталу јавних набавки.
Пословни капацитет
Услов:
- да је Понуђач у претходне три године до дана отварања понуда
извршио услуге израде пројеката, који су предмет јавне набавке, у
минималном износу од 6.000.000,00 динара;
Доказ:
-

Списак извршених услуга , Образац бр. 5
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Потписане и оверене потврде Референтних Наручилаца са
фотокопијом Уговора и окончаних ситуација или рачуна из којих се
може утврдити да је Понуђач извео исте или сличне услуге које су
предмет јавне набавке, Образац бр. 6
Кадровски капацитет
Услов:
-

Понуђач располаже довољним кадровским капацитетом ако има
минимум:
-

- једног инжењера са уверењем о положеном стучном испиту из
области ЗОП-а,
- једног инжењера са лиценцом Б2 - Израда пројеката стабилних
система за дојаву пожара и извођење ових система.
- једног са лиценцом Б5 - Пројектовање и извођење електричних
инсталација и уређаја за просторе угрожене експлозивним
атмосферама (запаљивим гасовима, парама запаљивих течности и
експлозивним прашинама) и експлозивима.
8.

-једног инжењера са уверењем о положеном стручном испиту за
израду Главног пројекта ЗОП-а,
односно ако има радно ангажоване наведене извршиоце (по основу
другог облика ангажовања ван радног односа, предвиђеног члановима
197-202. Закона о раду).
Доказ:
-фотокопија пријаве – одјаве на обавезно социјално осигурање издате
од надлежног Фонда ПИО (образац М или МА), којим се потврђује да су
запослени код Понуђача, за лица у радном односу;
- фотокопија важећег уговора о ангажовању (за лица ангажована ван
радног односа);
- фотокопије уверења о положеном стручном испиту и фотокопије
захтеваних лиценци издатих од стране Министарства унутрашњих
послова РС.

Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне услове из
овог обрасца, биће одбијена као неприхватљива.
1. Сваки подизвођач мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4)
Закона, што доказује достављањем доказа наведених у овом одељку. Услове у вези са
капацитетима из члана 76. Закона, понуђач испуњава самостално без обзира на
ангажовање подизвођача.
Доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5. ЗЈН, понуђач доставља и за
подизвођача за део набавке који ће извршити преко подизвођача.
Ако је за извршење дела набавке чија вредност не прелази 10 % укупне вредности јавне
набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5. ЗЈН, понуђач
може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог
дела набавке.
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2. Сваки понуђач из групе понуђача која подноси заједничку понуду мора да испуњава
обавезне услове, што доказује достављањем доказа наведених у овом одељку.
Услов из члана 75.став 1.тачка 5.Закона, обавезан је да испуни понуђач из групе
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за које је неопходна испуњеност тог
услова.
3. Докази о испуњености услова из члана 77. Закона могу се достављати у неовереним
копијама. Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од
понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као
најповољнија да достави 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 на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
1.
Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде
доказује испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке из члана 75.
став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона. Регистар Понуђача је доступан на интернет страници
Агенције за привредне регистре. У овом случају Понуђач може у понуди доставити
Решење о упису у Регистар или Извод из тог регистра или писано обавештење са
податком о hyperlink-u на ком су доступни подаци о упису Понуђача у Регистар Понуђача.
2.
На основу члана 79. став 5. Закона понуђач није дужан да доставља следеће
доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то:
- извод из регистра надлежног органа:
- извод из регистра АПР: www.apr.gov.rs
- докази из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона
- регистар понуђача: www.apr.gov.rs
3. Наручилац не може одбити понуду као неприхватљиву зато што не садржи доказ
одређен Законом или Конкурсном документацијом, ако је понуђач навео у понуди
интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.
5. 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.
6. 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.
7. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде,
због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима
државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за
то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у
примереном року.
8. Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. став 1.
Закона, 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
9. Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана настанка
промене у било којем од података које доказује, о тој промени писмено обавести
наручиоца и да је документује на прописани начин.
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3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
ТЕХНИЧКИ ОПИС
Пројектни задатак
ПЛАН ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА СИСТЕМА ВЛАСИНСКЕ ХЕ
Урадити План ЗОП-а Система „Власинске ХЕ“ .
Предмет обраде овог Плана заштите од пожара представљају главни и помоћни објекти
„Власинске ХЕ“ сврстаних у прву, другу и трећу категорију угрожености од пожара.
"ХЕ Власина" представљају систем са четири акумулационе хидроелектране, које су
степенасто постављене од Власине до Владичиног Хана. Овај систем чине ХЕ "Врла 1",
"Врла 2", "Врла 3", "Врла 4", ПАП "Лисина" и Централна команда са разводним
постројењем 110КВ.
Воде из Власинског језера, насталог изградњом насуте земљине бране на реци Власини,
као и воде из слива Битврђе, Романовске и Масуричке реке, долазе тунелима до ових
хидроелектрана. "Власинске ХЕ" имају 10 агрегата укупне снаге 128 МW и годишњу
производњу електричне енергије од 285 ГWх.
У склопу система "Власинских ХЕ", на саставу планинских река Божица и Лисина,
изграђено је велико пумпно акумулационо постројење (ПАП) "Лисина", чији је задатак да
воде из Лисинског језера према потреби препумпава у Власинско језеро (које је главна
акумулација система "Власинских хидроелектрана").
Документ Плана Заштите од пожара треба конципирати и обрадити по принципу описа
објеката по микролокацијама на којима се они налазе.
План полази од претпоставке да се у разради основних елемената заштите од пожара и
утврђивању неопходних мера, нарочито дефинишу принципи за спровођење свих мера
с циљем заштите од пожара, било кроз проверавање исправности објеката, уређаја и
постројења са аспекта заштите од пожара и експолозија, кроз технолошки процес, било
кроз режим понашања при извођењу радова на одржавању, реконструкцији објеката и
постројења.
Практична реализација полазних претпоставки и осталих разрађених елемената и
утврђених мера заштите од пожара из овог плана, вршиће се кроз стриктно поштовање
истог и испуњење обавеза свих запослених односно сваког у свом домену рада.
Као полазна основа за израду овог плана, користити актуелни Закон о заштити од
пожара и правилнике ЗОП-а.
Вероватноћу настанка пожара анализирати на основу:
- условности објеката за наменску употребу,
- количине и карактеристике складиштене робе,
- статистике догађаја претходних акцидентних ситуација,
- поређења степена ризика.
Исто тако, користити и наложене мере надлежних инспекцијских органа.
У тексту Плана обухватити све потребне елементе за његову израду, прописаних
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Правилником о начину израде и садржају Плана заштите од пожара, јединице
локалне самоуправе и субјеката разврстаних у прву и другу и трећу категорију.
Графичке основе израдити у размери Р 1: 50 до 1:1000 у циљу лакше прегледности и
претраге унетих елемената заштите од пожара. Сви симболе посебно назначити и
њихове позиције јасно указати на место уградње, размештај или функционалност у
датом простору.
У циљу лакше прегледности и уочљивости, а и упоредљивости појединих параметара
заштите од пожара дати табеле са сумираним подацима из којих се на лак и ефикасан
начин могу издвојити битни чиниоци за деловање и вођење активности било у
организационом било у оперативном смислу, чиме План заштите од пожара постаје
један од најважнијих докумената за рад надлежног особља по питању вођења послова
заштите од пожара и у превентивном раду и у непосредним репресивним активностима.
Иако перманентно постоје активности које третирају послове заштите од пожара
израдом Плана заштите од пожара добиће се важан документ који ће на обухватнији
начин приказати примењене мере заштите од пожара, организацију и план евакуације и
гашења пожара.
Израда Главног пројекта хидротехничке инсталације хидрантске мреже и Главног
пројекта хидрантске мреже у кругу ХЕ Врла 3 у селу Масурица општина Сурдулица.
План и пројекте урадити у 6 комплетних папирних примерака и електронском у auto-cadu
(2008) и ПДФ формату на 6 ЦД-а, са електронским потписима пројектаната.
Добијање потребне сагласности МУП-а на План ЗОП-а „Власинске ХЕ“ и пројектетехничку документацију у погледу мера заштите од пожара за реконструкцију спољашње
хидрантске мреже на ХЕ Врла 3.
Р.
Јед.
Обим
Врста услуге
Бр
мере (количина)
(1)
(2)
(3)
(4)
Урадити план ЗОП-а Власинске ХЕ према пројектном
1.
задатку. У папирном облику у 6 примерка и електронском у Компл.
1
6 примерка (ЦД) са електронским потписом пројектанта.
Израда Главног пројекта хидротехничке инсталације
хидрантске мреже и Главног пројекта хидрантске мреже у
2.
кругу ХЕ Врле 3 . У папирном облику у 6 примерка и Компл.
2
електронском у 6 примерка (ЦД) са електронским потписом
пројектанта.
Добијање потребнe сагласности МУП-а на пројектну
3.
Компл.
3
документацију . Све потребне таксе плаћа пројектант.
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ОБРАЗАЦ 2
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Р.
Бр
(1)
1.

2.

3.

Врста услуге

Јед.
мере

Обим
(количина)

(2)
(3)
Урадити план ЗОП-а Власинске ХЕ према
пројектном задатку. У папирном облику у 6
Компл.
примерка и електронском у 6 примерка (ЦД) са
електронским потписом пројектанта.
Израда
Главног
пројекта
хидротехничке
инсталације хидрантске мреже и Главног пројекта
хидрантске мреже у кругу ХЕ Врле 3 . У папирном Компл.
облику у 6 примерка и електронском у 6 примерка
(ЦД) са електронским потписом пројектанта.
Добијање потребнe сагласности МУП-а на
пројектну документацију . Све потребне таксе Компл.
плаћа пројектант.

I

УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара
(збир колоне бр. 7)

II

УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара

III

УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ
(ред. бр.I+ред.бр.II) динара

(4)
1

2

3

Јед.
цена без
ПДВ
дин.
(5)

Јед.
цена са ПДВ
дин.

Укупна цена
без ПДВ
дин.

(6)

(7)

Укупна
цена са
ПДВ
дин.
(8)
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Датум:

Понуђач
М.П.

Напомена:
-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и
оверава Носилац посла.
- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и
оверава печатом понуђач.

Упутство за попуњавање Обрасца структуре цене
Понуђач треба да попуни образац структуре цене Табела 1. на следећи начин:
-у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за извршену услугу;
-у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за извршену услугу;
-у колону 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ и то тако што ће
помножити јединичну цену без ПДВ (наведену у колони 5.) са траженим обимомколичином (која је наведена у колони 4.);
-у колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ и то тако што ће
помножити јединичну цену са ПДВ (наведену у колони 6.) са траженим обимомколичином (која је наведена у колони 4.);
-у ред бр. I – уписује се укупно понуђена цена за све позиције без ПДВ (збир
колоне бр. 7)
-у ред бр. II – уписује се укупан износ ПДВ
-у ред бр. III – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ (ред бр. I + ред.бр. II)
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