
Република Србија / АП Војводина 
Предшколска установа 
„Драгољуб Удицки“ 
Број: 462/20-05-03 
Дана: 20.03.2020. године 
К и к и н д а, Доситејева 43. 
тел/факс: 0230/422-530 или 421-230 
e-mail: dudicki@predskolskakikinda.edu.rs 
ПИБ 101079643 
Матични број: 08021023 
 

На основу члана 63. став 1. и 5. и члана 54. став 12. тачка 1) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија врши: 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
за јавну набавку услуга – Пројекат енергетске ефикасности за дечији 

вртић  
ЈН ОП бр. 02/2020 

 

У делу конкурсне документације  III  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 
ТИХ УСЛОВА за јавну набавку ЈН бр 2/2020  на страници 8  

УМЕСТО  

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ  
 Потврда НБС о броју дана 

неликвидности за период од 12 
(дванаест) месеци пре 
објављивања Позива за 
подношење понуда.  
 

 

 

 

 Да нема неликвидности у периоду 
од 12 (дванаест) месеци пре 
објављивања Позива за подношење 
понуда. 

2. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ  

 

 

 

 

 

Да понуђач до рока за подношење понуда:  



 има на располагању (у власништву или по 
основу споразума / уговора о коришћењу 
са власником са важењем већим за 60 дана 
од рока наведеног у обрасцу као Рок 
важења понуде мерне уређаје за 
обављања мерења како је то наведено у 
ставу 2 члану 15 Правилника о енергетској 
ефикасности („Сл. Гласник РС“ бр. 61/2011), 
и то специфично:  

• термовизијску камеру са могућношћу 
штампања термо слике;  

• тест уређај „Blower door“ за утврђивање 
ваздушнe пропустљивости зграде, 
капацитета да се овај тест може извести на 
појединачном простору (просторији) до 
100м2, висине до 3м;  

 

 

 

 

ДОКАЗ: Копија рачуна или копија уговора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ  
 

1. ДОКАЗ: Копија уговора  

2. ДОКАЗ: Копија уговора  

  

 

1. Да понуђач  до рока за подношење 
понуда:  



• израдио у последње три године, најмање 
три (3) Идејна пројекта енергетске 
санације-ИДП са Елаборатом енергетске 
ефикасности за јавне зграде, укупне нето 
површине веће од 9.000м2 од тога један 
пројекат најмање површине 3.000м2. 

2. Да понуђач (самостално или са 
подизвршиоцем) до рока за подношење 
понуда:  

• израдио у последње три године, најмање 
шест (6) Сертификата о енергетским 
својствима зграда- Енергетски пасош за 
јавне зграде, укупне нето површине веће 
од 30.000м2 од тога један објекат  најмање 
површине 10.000м2. 

 

 

4. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ  

 

1. фотокопија уговора о раду на 
неодређено време и пратећи  МА 
образац, копија лиценце 

 

2. фотокопије уговора о раду на 
неодређено време и пратећи МА 
образац, копија лиценци, копија 
сертификата 

 

 
 
 
 
. 
 
 

 

 

 

1. Да понуђач до рока за подношење 
понуда има на неодређено време 
запослена лица у сталном радном односу у 
складу са Законом о раду, минимално 
једно (1) лице са минимум пет (5) година 
искуства у изради пројеката са лиценцом 
ИКС- 300 

2. Да понуђач до рока за подношење 
понуда има на неодређено време 
запослена лица у сталном радном 
односу у складу са Законом о раду, 
минимално два (2) лица са минимум пет 
(5) година искуства у изради Елабората 
енергетске ефикасност са лиценцом 
ИКС- 381;  
 да је најмање једно лице из 

претходног навода 1) завршило 
обуку из области термографско 
снимање зграда према ISO 9001 и 



поседују најмање један важећи 
сертификат Термографер категорије 
1, сертификован према ISO 9001. 

 да је најмање једно лице из 
претходног навода 1) завршило 
обуку из области ваздушне 
пропустљивости зграда- „Blower 
door“ према ISO 13829 и поседује 
најмање један важећи сертификат о 
похађању исте. 

 

 

                      

Стр 12    

                        ДОДАТНИ УСЛОВИ 

1) Финансијски капацитет, услов под редним бројем 1. наведен у 
табеларном приказу додатних услова – Доказ: 
Потврда НБС о броју дана неликвидности за период од 12 
(дванаест) месеци пре објављивања Позива за подношење 
понуда. 

2) Технички капацитет, услов под редним бројем 3. наведен у 
табеларном приказу додатних услова – Доказ: 
Копија рачуна или копија уговора. 

3) Пословни капацитет, услов под редним бројем 2. наведен у 
табеларном приказу додатних услова – Доказ: 
1. Копија уговора  

2. Копија уговора  

4) Кадровски капацитет, услов под редним бројем 4. наведен у 
табеларном приказу додатних услова – Доказ: 
 

1. фотокопија уговора о раду на неодређено време, пратећи  МА образац,копија 
лиценце 

2. фотокопије уговора о раду на неодређено време,  пратећи МА образац, копија 
лиценци, копија сертификата 

 

 



 

ТРЕБА ДА СТОЈИ 

 

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ  
 Потврда НБС о броју дана 

неликвидности за период од 12 
(дванаест) месеци пре 
објављивања Позива за 
подношење понуда.  
 

 

 

 

 Да нема неликвидности у периоду 
од 12 (дванаест) месеци пре 
објављивања Позива за подношење 
понуда.  

 

 

 

2. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ 

 

ДОКАЗ: Копија рачуна или копија уговора o 
закупу или  копија уговора о лизингу 

 

 

 

Да понуђач до рока за подношење понуда 
има на располагању:  

• термовизијску камеру са могућношћу 
штампања термо слике (сви термовизијски 
снимци се морају приложити како у 
дигиталној тако и у штампаној форми)  

•  уређај за тест Blower door за утврђивање 
ваздушнe пропустљивости зграде, 
капацитета да се овај тест може извести на 
појединачном простору (просторији) до 
100м2, висине до 3м;  

 

3. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ  
 

1. ДОКАЗ: Копија уговора  

2. ДОКАЗ: Копија уговора  

  

 

Да понуђач  до рока за подношење понуда:  

• израдио у последње три године, најмање 
три (3) Идејна пројекта енергетске 



санације-ИДП са Елаборатом енергетске 
ефикасности за јавне зграде, укупне нето 
површине минимално  7.800м2 од тога 
један пројекат најмање површине 2.600 м2. 

2. Да понуђач (самостално или са 
подизвршиоцем) до рока за подношење 
понуда:  

• израдио у последње три године, најмање 
три (3) Сертификата о енергетским 
својствима зграда- Енергетски пасош за 
јавне зграде, укупне нето површине 
минимално 7.800м2 од тога један објекат  
најмање површине 2.600 м2. 

 

 

4. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ  

- Фотокопија уговора о раду  или 
фотокопија уговора о делу / уговора о 
обављању привремених и повремених 
послова или другог уговора о радном 
ангажовању и одговарајући М образац у 
складу са законом о раду односно законом 
о доприносима за обавезно социјално 
осигурање 

- копија важеће лиценце  

 

 

 

Да понуђач до рока за подношење понуда 
има на одређено или неодређено време 
или ангажовано другим уговором у складу 
са Законом о раду (из ког се види да ће у 
периоду извођења радова бити радно 
ангажовано код понуђача), минимално 
једно (1) лице са минимум пет (5) година 
искуства у изради пројеката са лиценцом 
ИКС- 300 

 

 

 ДОДАТНИ УСЛОВИ 
5) Финансијски капацитет, услов под редним бројем 1. наведен у 

табеларном приказу додатних услова – Доказ: 
Потврда НБС о броју дана неликвидности за период од 12 
(дванаест) месеци пре објављивања Позива за подношење 
понуда. 

6) Технички капацитет, услов под редним бројем 2. наведен у 
табеларном приказу додатних услова – Доказ: 



Копија рачуна или копија уговора o закупу или  копија уговора о лизингу 
7)  Пословни капацитет, услов под редним бројем 3. наведен у 

табеларном приказу додатних услова – Доказ: 
1. Копија уговора  

2. Копија уговора  

8) Кадровски капацитет, услов под редним бројем 4. наведен у 
табеларном приказу додатних услова – Доказ: 
- Фотокопија уговора о раду  или фотокопија уговора о делу / уговора о 
обављању привремених и повремених послова или другог уговора о 
радном ангажовању и одговарајући М образац у складу са законом о раду 
односно законом о доприносима за обавезно социјално осигурање 
- копија важеће лиценце  

 

 

У конкурсној документацији и позиву за подношење понуда продужава се рок за предају 
понуда тако да уместо рока за предају и отварање понуда заказаних за дан 27.03.2020. 
год. исти се мењају тако да сада гласе: 

Рок за предају понуда : 30.03.2020.год до 10:00h 

Рок за отварање понуда : 30.03.2020.г. у 10:15h 

Ова измена чини саставни део конкурсне документације. 

Комисија за јавну набавку 

 

 

 

 

 

 

 


