
 

 
 

     Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ГРАД КИКИНДА 

Комисија за јавну набавку 

Број: V-404-1/2018-14 

Дана: 25.04.2018. године 

        К и к и н д а 

 

 

 На основу члана 63. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку услуге – пројектно техничка 

документација за реконструкцију болнице, бр. ЈН 14/2018  врши 

 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

 

На страни 24 и  25 од 55 

 

УМЕСТО 

 

1.  да располаже неопходним пословним капацитетом:  
Доказ: Попуњена референца листа (Образац број 5.), са навођењем назива 

пројекта или дела пројекта, називом наручиоца и М2 образац запосленог лице које 

је учествовали у изради пројекта или дела пројекта код понуђача  

2.1 Да понуђач (односно неко из групе понуђача у случају пондошења заједничке 

понуде) поседује стандарде ISO 9001 и ISO 14001, ISO 50001, ISO/IEC 27001, OHSAS 

18001. 

Доказ: Копије тражних сертификата „или одговарајућих“. 

 

2.2  Да понуђач  у обавези да (односно неко из групе понуђача у случају подношења 

заједничке понуде) поседује једну од лиценци за израду техничке документације 

конструкцију и то једну од следећих: П010Г1, П020Г1, П021Г1, П030Г1, П040Г1, П201Г1, 

П202Г1, П203Г1, П204Г1, П093Г1, П050Г1, П051Г1, П052Г1, П053Г1, П111Г1, П120Г1, 

П121Г1, П122Г1, П132Г1, П133Г1, П142Г1, П143Г1, П144Г1, П170Г1, П180Г1, П190Г1 

или П191Г1. 
Доказ: Копија тражене  лиценце 

 

МЕЊА СЕ И ГЛАСИ  

 

 

1.                  да располаже неопходним пословним капацитетом:  
2.1 Да понуђач (односно неко из групе понуђача у случају пондошења заједничке 

понуде) поседује стандарде ISO 9001 и ISO 14001, ISO 50001, ISO/IEC 27001, OHSAS 

18001. 

Доказ: Копије тражних сертификата „или одговарајућих“. 

 



2.2  Да понуђач  у обавези да (односно неко из групе понуђача у случају подношења 

заједничке понуде) поседује једну од лиценци за израду техничке документације 

конструкцију и то једну од следећих: П010Г1, П020Г1, П021Г1, П030Г1, П040Г1, П201Г1, 

П202Г1, П203Г1, П204Г1, П093Г1, П050Г1, П051Г1, П052Г1, П053Г1, П111Г1, П120Г1, 

П121Г1, П122Г1, П132Г1, П133Г1, П142Г1, П143Г1, П144Г1, П170Г1, П180Г1, П190Г1 

или П191Г1. 
Доказ: Копија тражене  лиценце 

 

 

 

На страни 44 од 55 

 

УМЕСТО  

 

5. ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ СТРУЧНИХ РЕФЕРЕНЦИ 
 

 
 

П О Т В Р Д А 
 
 
Општина/предузеће ___________________________________ из ____________ 
Наручиоцу: Град Кикинда из Кикинде Трг српских добровољаца 12 
издаје ову потврду ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке  Града Кикинда број 
14/2018  и у друге сврхе се не може користити. 
Изјављујемо да је наведено предузеће успешно реализовало услуге пројектовања или 
делове пројекта: 
 
1)_________________________________________ у току ______________год. у 
 
 износу од________________________ динара  

 
2)_________________________________________у току_______________год. у 
 
 износу од________________________ динара      
 
3) _________________________________________ у току ______________год. у 
 
 износу од________________________ динара  
 
Напомена: Ову потврду ископирати за сваког наручиоца (уколико сте их имали више) за 
које сте вршили неке од наведених послова у претходним годинама, попуните по једну 
потврду и исте приложите уз своју понуду. 
 
 



  Дана ______________                            М.П.                   
              Потпис одговорног лица  
 
              _____________________ 

 

 

 

 

МЕЊА СЕ И ГЛАСИ 

 

БРИШЕ СЕ. 

 

 

 

 

 

                                                                                          Комисија за јавну набавку 

 

 

 

 
Напомена: Овај документ са логом наручиоца пуноважан је без печата и потписа 

 

 


