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                                                                                                                                                СТРАНА 16 А 
ОВЕ ДОКАЗЕ ПОНУЂАЧ НЕ МОРА ДА ДОСТАВЉА УКОЛИКО СУ ДОСТУПНИ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ 
НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА АЛИ ЈЕ ДУЖАН ДА  ДОСТАВИ ИЗЈАВУ У КОЈОЈ ЋЕ НАВЕСТИ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦУ НА 
КОЈОЈ СЕ ТИ ДОКАЗИ НАЛАЗЕ.  
 
Образац 13 (попуњен, потписан и оверен образац) - Изјаву о неопходном финасијском капацитету доставља сваки 

понуђач, без обзира на начин на који наступа. 
** група понуђача - У случају подношења заједничке понуде, попуњен образац 13 потписују и оверавају печатом сви чланови групе 

понуђача који подносе заједничку понуду. Уз образац 13 достављају се и  захтевани докази.  
** *Услов у погледу неопходног финансијског капацитета сви чланови групе понуђача испуњавају заједно.  
***подизвођач/и - У случају да понуђач наступа са подизвођачем и подизвођач мора испунити наведени услов у погледу неопходног 
финансијског капацитета, док образац 13  за њега попуњава, потписује и оверава понуђач који га ангажује. Уз образац 13 достављају се 
и  захтевани докази.Образац фотокопирати у зависности од броја ангажованих подизвођача 

1.2.Располагање неопходним пословним капацитетом 
У погледу неопходног пословног капацитета услов је да је понуђач у претходне три године (у 2012,  2013.  и 2014.  
години), изводио грађевинско-занатске радове у збирном износу за тај период од најмање 6.000.000,00 динара. 
Испуњеност овог услова понуђач доказује  достављањем: 

- Попуњеног Обрасца 14- Референц листа понуђача; 
- Копије прве и последње стране окончане ситуације, потписане и оверене печатом од стране 

инвеститора, надзорног органа и извођача; 
- Изузетно ако је извођење радова у току прихвата се и привремена ситуација на вредност 

преко 80% од уговорених радова, када се поред привремене ситуације мора доставити и 
фотокопија уговора по основу кога се изводе радови;  

- Потврде ранијег наручиоца/инвеститора да су радови изведени са навођењем броја и датума 
уговора и врсте радова. Изузетно, уколико је извођење радова у току и када се уместо 
окончане ситуације доставља привремена ситуација на вредност преко 80% од вредности 
уговорених радова, довољно је доставити потврду инвеститора да су радови на које се односи 
привремена ситуација изведени.  

- Уколико је понуђач уједно и инвеститор и извођач радова које је навео у својој референц 
листи, може доставити доказе примерене тој ситуацији (издате од стране надлежних 
државних органа уз изјаву понуђача која је замењивала уговор и коју је достављао 
надлежном органу у циљу добијања потребних одобрења за извођење предметних радова), с 
тим да се из истих на несумњив начин могу утврдити подаци релевантни за оцену 
испуњености задатог услова у погледу располагања понуђача неопходним пословним 
капацитетом.  

* У Обрасцу 14- Референц листи понуђача, потребно је навести број и датум закључења уговора и евентуалних пратећих 
анекса, предмет и вредност  уговора). 
**Референц листу, образац 14 (попуњен, потписан и оверен образац) са набројаним доказима, доставља сваки понуђач, 
без обзира на начин на који наступа.  
***група понуђача - У случају подношења заједничке понуде, попуњен образац 14- потписују и оверавају печатом сви 
чланови групе понуђача који подносе заједничку понуду. Уз образац 14- достављају се и  захтевани докази. Услов у 
погледу неопходног пословног капацитета сви чланови групе понуђача испуњавају заједно.  
****Подизвођач/и - У случају да понуђач наступа са подизвођачем и подизвођач мора испунити наведени услов у 
погледу неопходног пословног капацитета, док образац 14-за њега попуњава, потписује и оверава понуђач који га 
ангажује. Уз образац 14  достављају се и  захтевани докази. Образац фотокопирати у зависности од броја ангажованих 
подизвођача. 
*****Понуђач је дужан поређати образац и доказе  у складу са наведеним редоследом. 
*******У случају веће референц листе- већег броја података образац копирати. 
                                                  1.3.Располагање довољним кадровским капацитетом 
У погледу довољног кадровског капацитета услов је да понуђач има минимум 10 радно ангажованих лица 
грађевинско-занатске струке и  једно лице за примену мера безбедности у складу са позитивним прописима о заштити на 
раду укључујући и 1. (једног) одговорног извођача радова, имаоца важеће личне лиценце 410 или 411 и 1. (једног) 
одговорног инжењера за енергетску ефикасност зграда са лиценцом 381.  
Испуњеност наведеног услова понуђач доказује достављањем: 

- попуњеног Обрасца 15 - Изјава о довољном кадровском капацитету; 
- копије обрасца М-А,  М-3А (односно копије образаца М-1/М-2,  уколико се ради о лицу 

које је радни однос засновало пре 1994. године) за сваког радника у радном односу;  
- уговора о радном ангажовању за лица ван радног односа; 
- копије PPP PD обрасца (пореске пријаве о обрачунатим и плаћеним доприносима за 

обавезно социјално осигурање на зараде/накнаде) за месец који предходи месецу у 
коме је објављен позив за подношење понуда за предметну набавку, за лица чије се 
радно ангажовање доказује, и то: 

- обавештења о поднетој појединачној пореској пријави ППП-ПД; 
- обавештења о успешном пријему пореске пријаве послате електронским путем; 
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