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       РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО 
И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ 
Д И Р Е К Ц И Ј А 
Београд, ул. Др Александра Костића бр. 9 
                   

 
 
 

Београд  24.04.2019. год. 
 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/2015 и 

68/2015 у даљем тексту: Закон), Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање 
 

Објављује 
ИЗМЕНA КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Предмет јавне набавке: ЈН 3/2019 – Услуга вршења стручног надзора и координатора за БЗР 

током извођења радова на изградњи објекта филијале Нови Сад 

Наручилац мења Образац III-1 Додатни услови за учешће у поступку јн члана. 76. закона 
тачку 6.C) доказ о испуњавању услова: доказује се достављањем документа о скорингу издатим 

од стране АПР након објављивања позива за подношење понуда,  тако да сада гласи: доказује се 

достављањем документа о скорингу издатим од стране АПР. Наручилац брише и напомену из 
тачке 7: Уколико група понуђача подноси заједничку понуду, овај услов испуњава носилац посла. 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачима, понуђач мора самостално испунити овај 
услов, док подизвођачи не морају испунити наведени услов. 

 
Измењени Образац III-1 Додатни услови за учешће у поступку јн члана. 76. закона дат 

је у прилогу ове измене конкурсне документације. 

Понуђачи су у обавези да у понуди доставе измењени наведени образац. 

У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

  У Конкурсној документацији за јавну набавку услуге „Услуга вршења стручног надзора и 

координатора за БЗР током извођења радова на изградњи објекта филијале Нови Сад“ ЈН 3/2019, 

која је објављена на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке, дана 03.04.2019. године, 
извршена је измена као у диспозитиву сагласно одредби члана 63. став 1. Закона.  

 
Наведена измена конкурсне документације биће, без одлагања, објављена на Порталу 

јавних набавки Управе за јавне набавке и интернет страни наручиоца www.pio.rs 
 

 

 КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  

 

 

http://www.pio.rs/


2 | С т р а н а  

 

III-1 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈН ЧЛ. 76. ЗАКОНА И  
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

 
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати: 

6. Да располаже неопходним финансијским капацитетом: 

a) да у претходних годину дана од дана објављивања позива за подношење понуда 

(рачунајући и дан објављивања позива за подношење понуда) није имао блокаде 

текућих рачуна отворених код пословних банака за обављање платног промета; 

b) да је у претходне три обрачунске године (2015, 2016. и 2017.) остварио пословни 

приход од вршења услуга стручног надзора у укупном износу од минимум 20.000.000,00 
динара; 

c) да поседује оцену бонитета минимум Б нивоа, односно веома добар бонитет (ББ+, ББ, 
ББ-). 

Доказ: 

 

a. доказује се достављањем Потврде НБС о броју дана неликвидности; 

b. доказује се достављањем: 

 биланса успеха за претходне три обрачунске године (2015, 2016. и 

2017.) или  документа о скорингу издатом од АПР или извештаја АПР о 

бонитету (БОН-ЈН); 

 уговорa о предметном послу са евентуално припадајућим анексима, 

привременим или окончаним ситуације овереним од стране наручиоца. 

c. доказује се достављањем документа о скорингу издатим од стране АПР. 

Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, услов под а. испуњава 

сваки члан групе посебно, те је потребно доставити тражене доказе за сваког 
члана групе понуђача, a услов под c. носилац посла мора да испуни самостално. 

7. Да располаже неопходним пословним капацитетом: 

a. да је у претходних 5 (пет) година (рачунајући од дана објаве позива за подношење 

понуда) вршио стручни надзор над извођењем радова на минимум 3 (три) објекта 
(стамбене и нестамбене зграде класификационог броја 121, 122, 123, 126 и 127410) 

укупне БРГП сваког од објеката преко 1000 m²: 

 извођење грађевинско – занатских радова; 

 извођење конструкцијских система; 

 извођење хидротехничких инсталација – водовода и канализације; 

 извођење машинских инсталација – систем централне климатизације; 

 извођење електро – енергетских инсталација јаке струје; 

 извођење електро – енергетских инсталација слабе струје; 

 извођење инсталација стабилног система дојаве пожара; 

 стабилних система за гашење пожара; 

 система за одвођење дима и топлоте. 

b. да је у претходних 5 (пет) година (рачунајући од дана објаве позива за подношење 

понуда) вршио стручни надзор над извођењем радова на заштити темељне јаме на 
минимум 3 (три) објекта (стамбене и нестамбене зграде). 
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c. да је у претходних 5 (пет) година (рачунајући од дана објаве позива за подношење 

понуда) вршио стручни надзор над извођењем транспортних средстава (лифтова) на 
минимум 3 (три) објекта (стамбене и нестамбене зграде). 

d. да је у претходне 3 године (рачунајући од дана објаве позива за подношење понуда) 
извршио услугу израде Енергетског пасоша на најмање 3 (три) објекта (стамбене и 

нестамбене зграде) укупне БРГП сваког од објеката преко 1000 m². 

Доказ: 

a. Доказује се достављањем: 

 референц листа о извршеним услугама стручног надзора (Образац XI); 

 уговорa о предметном послу са евентуално припадајућим анексима; 

 окончанoм или привременом ситуацијом за услугу вршења стручног 

надзора не мањом од 90% вредности целог уговора по предметном послу; 

 потврдом наручиоца посла о квалитетно извршеној услузи вршења 

стручног надзора за сваки објекат посебно (Образац XII). 
b. Доказује се достављањем: 

 референц листа о извршеним услугама стручног надзора (Образац XI); 

 уговорa о предметном послу са евентуално припадајућим анексима; 

 окончанoм или привременом ситуацијом за услугу вршења стручног 

надзора не мањом од 90% вредности целог уговора по предметном послу; 

 потврдом наручиоца посла о квалитетно извршеној услузи вршења 

стручног надзора за сваки објекат посебно (Образац XIII). 
c. Доказује се достављањем: 

 референц листа о извршеним услугама стручног надзора (Образац XI); 

 уговорa о предметном послу са евентуално припадајућим анексима; 

 окончанoм или привременом ситуацијом за услугу вршења стручног 

надзора не мањом од 90% вредности целог уговора по предметном послу; 
 потврдом наручиоца посла о квалитетно извршеној услузи вршења 

стручног надзора за сваки објекат посебно (Образац XIV). 

d. Доказује се достављањем следећих докумената за сваки наведени објекат: 

 референц листа о извршеним услугама израде енергетског пасоша 

(Образац XI); 

 Прва и последња страна енергетског пасоша референтног објекта. 

 Потврда од стране инвеститора о вршењу услуге израде Енергетског 

пасоша (Образац XV) 

8. Да располаже неопходним кадровским капацитетом: 

a. Понуђач мора имати одговорне вршиоце стручног надзора – носиоце личних лиценци 

који имају најмање 5 година радног искуства као и да су били именовани за вршиоце 

стручног надзора на најмање 3 објекта (стамбене и нестамбене зграде 
класификационог броја 121, 122, 123, 126 и 127410) чија појединачна БРГП није испод 

1000 m2 и то: 

 најмање 1 носиоца лиценце типа 301 или 310 или 311 или 401 или 410 или 411 за 

вршење стручног надзора над извођењем грађевинско - занатских радова и 

конструкцијских система; 
 најмање 1 носиоца лиценце типа 300 или 301 или 310 или 311 или 313 или 314 или 

400 или 401 или 410 или 411 или 413 или 414 за вршење стручног надзора над 

извођењем унутрашњих инсталација водовода и канализације и изради прикључака 

на спољашњу мрежу; 
 најмање 1 носиоца лиценце типа 350 или 450 за вршење стручног надзора над 

извођењем електро-енергртских инсталација ниског и средњег напона; 
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 најмање 1 носиоца лиценце типа 353 или 453 за вршење стручног надзора над 

извођењем инсталација телекомуникационих мрежа и система; 

 најмање 1 носиоца лиценце типа 330 или 430 за вршење стручног надзора над 

извођењем термотехничких инсталација; 
b. Понуђач мора имати најмање 1 лице носиоца личне лиценце типа 333 или 434 које има 

најмање 5 година радног искуства као и да је било именовано за вршиоца стручног 
надзора над извођењем транспортних средстава (лифтова) на најмање 3 објекта 

(стамбене и нестамбене зграде). 

c. Понуђач мора имати најмање 1 лице носиоца личне лиценце типа 301 или 310 или 311 
или 401 или 410 или 411  које има најмање 5 година радног искуства као и да је било 

именовано за вршиоца стручног надзора над извођењем радова на заштити темељне 
јаме на најмање 3 објекта (стамбене и нестамбене зграде). 

d. Понуђач мора имати минимум 1 стручно лице које поседује уверење ресорног 
Министарства о положеном стручном испиту за обављање послова координатора за 

безбедност и здравље на раду у фази извођења радова, које има искуства у вршењу 

услуге координатора у фази извођења радова на минимум 3 (три) градилишта. 

e. Понуђач мора имати најмање 1 лице носиоца лиценце типа 381 - одговорни инжењер 

за енергетску ефикасност зграда. 

f. Понуђач мора имати носиоцe личних лиценци МУП за пројектовање посебних система и 

мера заштите од пожара и то: 

 најмање 1 лице за стабилне системе за гашење пожара; 

 најмање 1 лице за стабилне системе за дојаву пожара; 

 најмање 1 лице за стабилне системе за одвођење дима и топлоте. 

g. Понуђач мора имати најмање 1 лице носиоца личне лиценце МУП за вршење послова 
пројектовања и надзора над извођењем система техничке заштите. 

    

Доказ: 

a. Доказује се достављањем: 

 изјавe понуђача о одговорним вршиоцима стручног надзора (Образац XVI); 

 личних лиценци и потврда Инжењерске коморе Србије да су лиценце 

важеће; 

 М образаца и уговора о ангажовању у складу са Законом о раду; 

 референц листе објеката на којима је лице било одређено за одговорног 

вршиоца стручног надзора за конкретну врсту радова са: наменом објекта, 
локацијом објекта, БРГП објекта, годином извођења радова и врстом 

радова за које је вршилац стручног надзора био решењем одређен 
(Образац XVII); 

 решења о одређивању вршиоца стручног надзора за објекте из референц 

листе; 

 изјава вршиоца стручног надзора о радном искуству од најмање 5 година, 
оверена лиценцним печатом (Образац XVIII). 

b. Доказује се достављањем: 

 изјавe понуђача о одговорним вршиоцима стручног надзора (Образац XVI); 

 личних лиценци и потврда Инжењерске коморе Србије да су лиценце 

важеће; 
 М образаца и уговора о ангажовању у складу са Законом о раду; 

 референц листе објеката на којима је лице било одређено за одговорног 

вршиоца стручног надзора за конкретну врсту радова са: наменом објекта, 

локацијом објекта, годином извођења радова и врстом радова за које је 
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вршилац стручног надзора био решењем одређен (Образац XVII); 

 решења о одређивању вршиоца стручног надзора за објекте из референц 

листе; 
 изјава вршиоца стручног надзора о радном искуству од најмање 5 година, 

оверена лиценцним печатом (Образац XVIII). 

c. Доказује се достављањем: 

 изјавe понуђача о одговорним вршиоцима стручног надзора (Образац XVI); 

 личних лиценци и потврда Инжењерске коморе Србије да су лиценце 

важеће; 

 М образаца и уговора о ангажовању у складу са Законом о раду; 

 референц листе објеката на којима је лице било одређено за одговорног 

вршиоца стручног надзора за радове на заштити темељне јаме: наменом 

објекта, локацијом објекта и годином извођења радова (Образац XVII); 
 решења о одређивању вршиоца стручног надзора за објекте из референц 

листе; 

 изјава вршиоца стручног надзора о радном искуству од најмање 5 година, 

оверена лиценцним печатом (Образац XVIII). 
d. Доказује се достављањем: 

 Уверењa ресорног Министарства; 

 М обрасца и уговора о ангажовању у складу са Законом о раду; 

 референц листе градилишта на којима је координатор за безбедност и 

здравље на раду у фази извођења радова вршио услуге (Образац XIX); 

 решења о одређивању координатора за безбедност и здравље на раду у 

фази извођења радова из референц листе. 
e. Доказује се достављањем: 

 личне лиценце и потврда ИКС да је приложена лиценца    важећа; 

 М обрасца и уговора о ангажовању у складу са Законом о раду. 

f. Доказује се достављањем: 

 личне лиценце МУП; 

 М обрасца и уговора о ангажовању у складу са Законом о раду. 

g. Доказује се достављањем: 

• лична лиценца МУП; 
• М обрасца и уговора о ангажовању у складу са Законом о раду. 

Напомена: Уколико једно лице поседује одговарајућу лиценцу или лиценце за 

вршење стручног надзора над извођењем предметних врста радова, то лице може 
бити именовано за вршиоца стручног надзора за више врста радова који су 

предмет набавке. 

9. Услов о извршеној анализи техничке (пројектне) документације: Заинтересовани 
понуђачи који подносе понуду, дужни су да изврше анализу пројектне документације коју 

могу преузети у електронском облику на CD-у, у просторијама Дирекције РФ ПИО, Др 

Александра Костића бр.9, Београд – соба бр. 309. 

Доказ: 

Доказује се достављањем: 

 изјаве оверене од стране Понуђача (Образац бр. XX). 

 

 


