
2.1. Услов: Финансијски капацитет  
Докази: 
-Извештај о бонитету- образац БОН-ЈН, који издаје Агенција за привредне регистре или Центар 
за бонитет Народне банке Србије, који мора да садржи: статусне податке подносиоца пријаве, 
билансе стања и билансе успеха за претходне три обрачунске године (2011., 2012. и 2013.), 
показатеље за оцену бонитета за претходне три обрачунске године, као и мишљење овлашћеног 
ревизора. 
-Потврду о ликвидности НБС – Одсек за пријем основа и налога принудне наплате у 
Крагујевцу за предходне три године (2012., 2013. и 2014.), које предходе објављивању позива за 
подношење понуда  
Уколико је у било ком дану у 2012., 2013. и 2014. години Понуђач био неликвидан, понуда се 
одбија као неприхватљива. 
 *Овај услов мора да испуњава понуђач када наступа самостално или када понуду подноси са 
подизвођачем, а понуђачи који подносе заједничку понуду овај услов испуњавају заједно.  
Привредни субјекат који, у складу са Законом о рачуноводству, води пословне књиге по 
систему простог књиговодства доставља: биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за 
утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности, издат од стране 
надлежног пореског органа, на чијој територији је регистровано обављање делатности, за 
претходне три обрачунске године (2012., 2013. и 2014.).  
Привредни субјект, који није у обавези да утврђује финансијски резултат пословања 
(паушалац) доставља: потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-
текућем рачуну за претходне три обрачунске године (2012., 2013. и 2014.). 
 
2.2.  Услов: Пословни капацитет  
Докази:   
-Фотокопија тражених сертификата.  
    -   Образац бр.8-Спецификација изведених радова-оригинал  
    -   Образац бр.8а-Потврда наручиоца-инвеститора-оригинал 
-Фотокопије најмање 7 уговора, уз  које се морају приложити  фотокопије записника о  
примопредаји радова са податцима о квалитативном и квантитативном пријему и радова по 
наведеним уговорима и  релевантне стране окончаних ситуација  (стране на којима се види цена 
и врста – структура изведених радова, као и стране са овером од надзорног органа и 
наручиоца).  
       Спецификације изведених радова (Образац бр.8.) треба да садржи следеће податке: назив 
наручиоца, врсту радова, уговорени износ и наплаћен износ по окончаној ситуацији за наведене 
године.  
       Потврда наручиоца (Образац бр.8а) мора да садржи податке о врсти радова, уговорени 
износ и наплаћени износ по окончаној ситуацији, податак да ли су радови завршени у 
уговореном року и квалитетно, да ли је приликом обрачуна  радова извршен обрачун пенала 
због прекорачења рока,  да ли је извршено одбијање због неодговарајућег квалитета радова као 
и да ли је инвеститор реализовао средство обезбеђења испуњења уговорених обавеза (менице, 
банкарске гаранције). Потврде морају бити оригиналне и потписане од стране директора 
наручиоца.  
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2.3.  Услов: Технички капацитет  
Докази: 

- Образац бр.9-  Изјава о довољном техничком капацитету 
 

За транспортна средства:  
1.   Фотокопија важеће саобраћајне дозволе која гласи на понуђача.  
Уколико  понуђач није власник возила , осим оверене фотокпије саобраћајне дозволе 
неопходно је доставити и доказ о основу коришћења (уговор о лизингу, закупу, најму или 
ангажовању)  
2.Одштампани подаци са саобраћајне дозволе путем читача саобраћајне дозволе  
3.Фотографија регистрационе налепнице   
 За грађевинску опрему:  
1.Фотокопија пописне листе за 2014. годину у којој треба маркером означити опрему која је 
предмет доказивања.  
Уколико понуђач није власник опреме неопходно је доставити доказ о основу коришћења 
(уговор о лизингу, закупу, најму или ангажовању). 
 
2.4. Услов: Кадровски капацитет  
Докази: 

- Образац бр.10- Изјава о довољном кадровском капацитету  
 

-Фотокопије уговора о раду, уговора о привременим и повременим пословима или уговора о 
допунском раду, који је предвиђен законом о раду или други одговарајући уговор о радном 
ангажавању    
 -Фотокопије важећих лиценци за дипломираног инжењера грађевине и дипломираног 
инжењера архитектуре, са потврдама Инжењерске коморе Србије из којих се  види  да је 
измирена обавеза плаћања чланарине Комори  
 -Фотокопије обавештења о поднетим појединачним пореским пријавама ППП   
ПД, штампани образац ППП ПД и изводи из банке да су плаћени порези и доприноси за три 
месеца која претходе дану објављивања позива за подношење понуда. 
 
За лице које је оспособљено за обављање послова безбедности и здравља на раду    
обавезно је достави: 
-Фотокопију уговора о ангажовању правног лица или  предузетника 
-Фотокопију  лиценце за обављања послова безбедности и здравља на раду и  
-Фотокопију уверења о положеном стручном испиту о практичној оспособљености за обављање 
послова безбедности и здравља на раду.  
 
 
3. Испуњеност услова у вези достављања средства финансијског обезбеђења испуњења обавеза 
у поступку јавне набавке 
Доказ:   
        -             Оригинал сопствене  бланко менице, прописно потписане и оверене, са копијом  
              депо картона и доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и 
              овлашћењем за попуну менице – меничним писмом (Образац бр.6. из конкурсне  
              документације), насловљеним на ПУ "Савски венац", са клаузулом ,,без протеста“, у 
              износу од 2% од вредности понуде без обрачунатог ПДВ-а, са роком важности до 
              истека понуђеног рока важења понуде (меница са прилозима се доставља за сваку 
партију посебно). 
 
 
 
4.Испуњеност услова у вези достављања изјаве о достављању средства финансијског 
обезбеђења за добро извршење посла и за отклањање недостатака у гарантном року 
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ЈН бр. 3/2015                                                                                                                  Образац бр.10-б 

ИЗЈАВА О ДОВОЉНОМ КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ 

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу ИЗЈАВЉУЈЕМО да 
привредни субјект _____________________________________________ за учешће у отвореном 
поступку  јавне набавке за јавну набавку радова ЈН бр. 3/2015 располаже довољним 
кадровским капацитетом и то: 
 Понуђач има најмање 15 радно ангажованих лица и то:  

 

1.Дипломираног инжењера грађевине и дипломираног инжењера архитектуре, са потврдама 
Инжењерске коморе Србије из којих се види  да је измирена обавеза плаћања чланарине 
Комори. (Услов: минимум 2 радно ангажованa и то 1 инжењер грађ. и 1 инжењер арх.) 

1.дипл.инг.грађ__________________________ (име и презиме),  број 
лиценце___________________________;  

2.дипл.инг.арх__________________________ (име и презиме),  број 
лиценце___________________________.  

2.Друга радно ангажована лица, осим дипл. инжењера под тачком 1. (Услов: минимум 6 
радно ангажованих) 

-са високом, вишом или средњом стручном спремом (VII, VI или IV степен),  

1.__________________________ (име и презиме),  степен стручне  

спреме_____________,радно ангажован на радном месту______________________  

2.__________________________ (име и презиме),  степен стручне  

спреме_____________,радно ангажован на радном месту______________________  

3.__________________________ (име и презиме),  степен стручне  

спреме_____________,радно ангажован на радном месту______________________ 
4.__________________________ (име и презиме),  степен стручне  

спреме_____________,радно ангажованна радном месту______________________ 

5.__________________________ (име и презиме),  степен стручне  

спреме_____________, радно ангажован на радном месту______________________ 

 6.__________________________ (име и презиме),  степен стручне  

спреме_____________,радно ангажован на радном месту______________________ 

- ВКВ или КВ раднике грађевинске, односно грађевинско-занатске струке (Услов: минимум 7 
радно ангажованих) и то:  
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1.__________________________ (име и презиме), радно ангажован на радном 
месту______________________  

2.__________________________ (име и презиме), радно ангажован на радном 
месту______________________  

3.__________________________ (име и презиме), радно ангажован на радном 
месту______________________  

4.__________________________ (име и презиме), радно ангажован на радном 
месту______________________  
 
5.__________________________ (име и презиме), радно ангажован на радном 
месту______________________  
 
6.__________________________ (име и презиме), радно ангажован на радном 
месту______________________  
 
7.__________________________ (име и презиме), радно ангажован на радном 
месту______________________  
  
Лице које је оспособљено за обављање послова безбедности и здравља на раду са лиценцом 
за обављање послова безбедности и здравља на раду и положеним стручним испитом о 
практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду 
1. _______________________________________________________________________. 
 
 
У прилогу ове изјаве достављамо доказе, захтеване конкурсном документацијом наручиоца. 

 
 
 
 
Датум:                                                                              М.П.          Потпис овлашћеног лица:  
 
_____________                                                                                     _____________________ 

 

 

 

Напомена: Изјаву попунити у складу са постојећом структуром и бројем                      
запослених. 
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