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области скулптура у простору и архитектури поседује најмање 

једну награду из области скулптуре додељену од стране 

репрезентативног уметничког струковног удружења, да је 

аутор намање две монументалне скулптуре у слободном 

простору (изложене на јавној површини - тргови, улице или 

паркови) од ширег друштвеног и културног значаја, посвећене 

одређеном историјском догађају или историјској личности 

или да је изводио конзерваторско рестаураторске радове 

на на најмање две такве скулптуре, и да је у претходних 8 

година (2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009. и 2017. 

години до објављивања позива) излагао најмање 5 (пет) 

скулптура – сопствених ауторских дела на групним или 

самосталним изложбама (узимајући у обзир врсту споменика и 

карактеристике радова потребно је да вајар поседује искуство 

у изради скулптура и изради или конзервацији-рестаурацији 

одговарајућих скулптура/споменика, како би сагледао захтеве 

пројекта и својим учешћем и сугестијама током реализације 

допринео квалитету изведених радова). 

− да понуђач има у радном односу или ангажованог уговором по 

било ком правном основу најмање 1 (једног) техничара-

препаратора, са положеним државним (стручним) испитом из 

конзервације камена, стеченим сертификатом за конзервацију 

камена и искуством у раду на конзервацији скулптура или 

културних добара – предмета од камена (минимално 5 

скулптура или предмета). 

 

У делу конкурсне документације одељак 5) УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, подтачка 5.4.2. 

ДОКАЗИ О ИПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ, мења се и гласи: 

 

Ред. 

број 

5.4.2. ДОКАЗИ 

О ИПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

1 

  пословни и кадровски капацитет 

Пословни и кадровски капацитет доказује се на следећи начин: 

 

- За одговорног извођача радова, дипломираног инжењера архитектуре или 

дипломираног грађевинског инжењера неопходно је доставити: 

доказ: Фотокопију лиценце издате од Инжењерске коморе Србије уз коју мора 

бити достављена одговарајућа Потврда о важењу лиценце; 

доказ: Уговор о раду или уговор о ангажовању по билом ком правном 

основу; 

доказ: Фотокопију радне књижице – за сва лица у радном односу; 

доказ: За запослене неопходно је да понуђач достави и одговарајући М образац 

као доказ о запослењу код понуђача. 

- За дипломираног вајара примењене уметности са завршеним мастер 

академским или специјалистичким студијама из области скулптура у простору 
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и архитектури неопходно је доставити: 

доказ: Фотокопију дипломе за наведено стручно звање и стручну спрему; 

доказ: Попис ауторских дела – скулптура (минимално 5 скулптура) 

излаганих на групним или самосталним изложбама у претходних 8 година 

(2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009. и 2017. години до објављивања 

позива) са пратећим фотографијама и фотокопијама каталога изложби; 

доказ: Радну биографију – поред осталог обавезно навести детаљне податке о 

намање две монументалне скулптуре/споменика у слободном простору 

(изложене на јавној површини - тргови, улице или паркови) од ширег 

друштвеног и културног значаја, посвећене одређеном историјском догађају 

или историјској личности, са описом, фотографијама и одговарајућим 

прилогом којим се потврћује ауторство (уговор или други доказ – штапани 

медији, стручне публикације – доставити фотокопије или узорак на увид) или 

доставити Потврде о изведеним конзерваторско-рестаураторским 

радовима да на најмање две такве скулптуре/споменика (Образац 12.6) 

оверене од стране наручиоца; 

доказ: Фотокопију награде из области скулптуре која је додељена од стране 

репрезентативног уметничког струковног удружења; 

доказ: Уговор о раду или уговор о ангажовању по билом ком правном 

основу; 

доказ: Фотокопију радне књижице – за сва лица у радном односу; 

доказ: За запослене неопходно је да понуђач достави и одговарајући М образац 

као доказ о запослењу код понуђача.  

 

- За техничара-препаратора неопходно је доставити: 

доказ: Фотокопија уверења о положеном стручном (државном) испиту 

Народног музеја у Београду. 

доказ: Фотокопија сертификата о завршеном курсу у вези конзервације 

камена. 

доказ: Фотокопије одговарајуће конзерваторске документације тј. 

конзерваторских картона који се користе у раду са предметима од камена или 

фотодокументацијом за скулптуре – уколико не постоје конзерваторски 

картони (најмање 5 предмета или скулптура) и Потврде (Образац 12.5) да је 

извео те радове оверене од стране наручилаца. 

доказ: Уговор о раду или уговор о ангажовању по билом ком правном 

основу; 

доказ: Фотокопију радне књижице – за сва лица у радном односу; 

доказ: За запослене неопходно је да понуђач достави и одговарајући М образац 

као доказ о запослењу код понуђача. 

 

У делу конкурсне документације одељак 12) ДРУГИ ОБРАСЦИ КОЈИ СУ 

НЕОПХОДНИ ЗА ПРИПРЕМУ ПОНУДЕ, мења се и гласи: 
 

12)ДРУГИ ОБРАСЦИ КОЈИ СУ НЕОПХОДНИ ЗА ПРИПРЕМУ ПОНУДЕ 

 

12.1 ОБРАЗАЦ изјаве на основу члана 79. став 10. ЗЈН 

12.2 ОБРАЗАЦ изјаве да је понуђач при састављању својих понуда  поштовао обавезе које 

произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
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животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде 

12.3 ОБРАЗАЦ меничног овлашћења/писма за добро извршење посла 

12.4 ОБРАЗАЦ меничног овлашћења/писма за отклањање грешке у гарантном року 

12.5 ОБРАЗАЦ потврда наручиоца о изведеним конзерваторско-рестаураторским 

радовима на предметима од камена или скулптурама 

12.6 ОБРАЗАЦ потврда наручиоца о изведеним конзерваторско-рестаураторским 

радовима на скулптурама/споменицима у простору 

 

12.1  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 79. СТАВ 10. ЗЈН 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ *подаци из АПР   

Назив:  

Пословно име:  

Скраћено пословно име:  

Правна форма:  

Седиште: Општина: Место: Улица и број: 

 
   

 

Матични број:  

ПИБ:  

Телефон:  

E-mail:  

Деловодни број:  

 

 На основу члана 79. став 10. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, 

бр. 124/12, 14/15 и 68/15), под кривичном и материјалном одговорношћу 

Понуђач ______________________________________ из ___________________ ул. 

________________________________ бр._________  

даје 

 

И З Ј А В У 

 

да се у држави - __________________________, у којој имам седиште не издају докази из 

члана 77. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), те 

исту оверену пред судским - управним органом – јавним бележником – другим надлежним 

органом државе ____________ - ___________________________, прилажем уз понуду за 

јавну набавку радова – конзерваторско рестаураторски РАДОВИ на Спомен-парку борбе и 

победе у Чачку, ЈН ОП 1.3.4/2017. 

 Упознат сам са могућношћу Наручиоца да провери да ли су испуњени услови за 

давање ове изјаве односно да провери да ли су докумнети којима Понуђач докзује 

испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа државе где имам 

седиште. 

 

ПОНУЂАЧ 

 

м.п. ___________________________ 
(потпис овлашћеног лица) 
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12.2   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ПРИ САСТАВЉАЊУ СВОЈИХ ПОНУДА 

ПОШТОВАО ОБАВЕЗЕ КОЈЕ ПРОИЗЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ 

НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ КАО И ДА НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА 

СНАЗИ У ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

(подаци из АПРа)   

Пословно име: 
 

 

Скраћено пословно име: 
 

 

Правна форма:  

Седиште: Општина: Место: Улица и број: 

 
   

 

Матични број:  

ПИБ:  

 

 На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.  

124/12, 14/15 и 68/15) као Понуђач дајем 

 

 

 

И З Ј А В У 

 

да сам при састављању Понуде деловодни број: _______________ за јавну набавку радова – 

конзерваторско рестаураторски РАДОВИ на Спомен-парку борбе и победе у Чачку, ЈН ОП 

1.3.4/2017, поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немам забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

 

 

 

ПОНУЂАЧ 

 

м.п. ___________________________ 
(потпис овлашћеног лица)

 

 

 
 

* Улолико понуду подноси група понуђача изјаву потписују сви чланови групе 
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12.3 ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА/ПИСМА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА  

 

На основу Закона о меници („Сл.лист ФНРЈ“ бр.104/46, „Сл.лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70 и 

57/89, „Сл.лист СРЈ“ бр. 46/96 и „Сл.лист СЦГ“ бр. 1/03-Уставна повеља) и тачке 1, 2. и 6. 

Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног 

промета, менични  

 

ДУЖНИК: Пун назив и седиште:_____________________________________________ 

ПИБ: ________________  , Матични број:___________________________ 

Текући рачун:____________________код: _____________________(назив 

банке), 

Издаје 

 

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ 

 

КОРИСНИК: 

(поверилац) 

Пун назив и седиште: Завод за заштиту споменика културе Краљево. 

Седиште и адреса: Краљево, Цара Лазара 24 

ПИБ: 100239951 

матични број: 07101104  

рачун број: 840-69668-74 код Управе за трезор 

 

Предајемо Вам 1 (једну) потписану и оверену, бланко соло меницу,                                            

сер. бр. ___________________ као средство финансијског обезбеђења и Овлашћујемо 

_____________________________________________________________ (Пун назив и 

седиште корисника), као Повериоца, да предату меницу може попунити до максималног 

износа од ___________________ динара (и словима__________________________________ 

__________________ динара), по Уговору о _____________________________________ 

____________________________________________________ (навести предмет уговора) 

бр._________ од __________ године (заведен код наручиоца-повериоца) и 

бр._____________ од __________ године (заведен код извођача радова/добављача добара-

дужника), као средство финансијског обезбеђења за  добро извршење посла у вредности 

од 10% уговорене вредности радова без ПДВ, уколико 

_____________________________________(назив дужника), као дужник не изврши 

уговорене обавезе у предвиђеном року. 

Издата Бланко соло меница сер. бр.___________________ може се поднети на наплату у 

року доспећа утврђеном Уговором бр. _________ од __________ године (заведен код 

наручиоца-повериоца) и бр._____________ од __________ године (заведен код извођача 

радова/добављача добара-дужника) тј. најкасније до истека рока од 30 (тридесет) дана од 

уговореног рока завршетка радова с тим да евентуални продужетак рока за завршетак 

радова има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти 

број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова.  

Овлашћујемо _________________________________________ (Пун назив и седиште 

повериоца), као Повериоца да у складу са горе наведеним условом, изврши наплату 

доспелих хартија од вредности – бланко соло менице, безусловно и неопозиво, без 

протеста и трошкова, вансудски ИНИЦИРА наплату – издавањем налога за наплату на 

терет текућег рачуна Дужника бр._________________ код ______________________Банке а 

у корист текућег рачуна Повериоца бр.___________________ код ______________________ 

Банке. 
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Меница је важећа и у случају да у току трајања реализације наведеног уговора дође до: 

промена овлашћених за заступање правног лица, промена лица овлашћених за располагање 

средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, 

оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за 

правни промет. 

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на 

задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату. 

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника 

________________________________________ (унети име и презиме овлашћеног лица). 

Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 

(један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник. 

У случају спора надлежан је стварно надлежни суд у Краљеву. 

 

 

Прилог: - картон депонованих потписа   

   

Место и датум издавања Овлашћења:   

  ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 

 М.П.  

  Потпис овлашћеног лица 
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12.4 ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА/ПИСМА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШКЕ У 

ГАРАНТНОМ РОКУ  

 

На основу Закона о меници („Сл.лист ФНРЈ“ бр.104/46, „Сл.лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70 и 

57/89, „Сл.лист СРЈ“ бр. 46/96 и „Сл.лист СЦГ“ бр. 1/03-Уставна повеља) и тачке 1, 2. и 6. 

Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног 

промета, менични  

 

ДУЖНИК: Пун назив и седиште:_____________________________________________ 

ПИБ: ___________________, Матични број:_________________________ 

Текући рачун:____________________код: _____________________(назив 

банке), 

Издаје 

 

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШКЕ У ГАРАНТНОМ 

РОКУ  

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ  

 

КОРИСНИК: 

(поверилац) 

Пун назив и седиште: Завод за заштиту споменика културе Краљево. 

Седиште и адреса: Краљево, Цара Лазара 24 

ПИБ: 100239951 

матични број: 07101104  

рачун број: 840-69668-74 код Управе за трезор 

Предајемо Вам 1 (једну) потписану и оверену, бланко соло меницу,                                            

сер. бр. ______________ као средство финансијског обезбеђења и Овлашћујемо 

_____________________________________________________________ (Пун назив и 

седиште корисника), као Повериоца, да предату меницу може попунити до максималног 

износа од ________ динара (и словима _____________________________________________ 

динара), по Уговору о __________________________________________________________ 

(навести предмет уговора) бр._________ од __________ године (заведен код наручиоца-

повериоца) и бр._____________ од __________ године (заведен код извођача 

радова/добављача добара-дужника), као средство финансијског обезбеђења за отклањање 

недостатака у гарантном року у вредности од 10% уговорене вредности радова без 

ПДВ, уколико ____________________________________(назив дужника), као дужник не 

изврши уговорене обавезе у предвиђеном гарантном року. 

Издата Бланко соло меница сер.бр.___________________ може се поднети на наплату у 

року доспећа утврђеном Уговором бр. _________ од __________ године (заведен код 

наручиоца-повериоца) и бр._____________ од __________ године (заведен код извођача 

радова/добављача добара-дужника) тј. најкасније до истека рока од 30 (тридесет) дана од 

уговореног гарантног рока, који тече од примопредаје радова и сачињавања записника о 

квалитативној и квантитативној примопредаји и коначном обрачуну изведених радова. 

Овлашћујемо _________________________________________ (Пун назив и седиште 

повериоца), као Повериоца да у складу са горе наведеним условом, изврши наплату 

доспелих хартија од вредности – бланко соло менице, безусловно и неопозиво, без 

протеста и трошкова, вансудски ИНИЦИРА наплату – издавањем налога за наплату на 

терет текућег рачуна Дужника бр._________________ код ______________________Банке а 

у корист текућег рачуна Повериоца бр.___________________ код ______________________ 

Банке. 

Меница је важећа и у случају да у току трајања реализације наведеног уговора дође до: 

промена овлашћених за заступање правног лица, промена лица овлашћених за располагање 

средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, 
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оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за 

правни промет. 

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на 

задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату. 

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника 

___________________________________________ (унети име и презиме овлашћеног лица). 

Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 

(један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник. 

У случају спора надлежан је стварно надлежни суд у Краљеву. 

 

 

Прилог: - картон депонованих потписа   

   

Место и датум издавања Овлашћења:   

  ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 

 МП  

  Потпис овлашћеног лица 
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12.5 ПОТВРДА НАРУЧИОЦА О ИЗВЕДЕНИМ КОНЗЕРВАТОРСКО-

РЕСТАУРАТОРСКИМ РАДОВИМА НА ПРЕДМЕТИМА ОД КАМЕНА ИЛИ 

СКУЛПТУРАМА  

 

Назив: ____________________________  

Седиште: ____________________________  

Улица и број: ____________________________  

Телефон: ____________________________  

Матични број : ____________________________  

ПИБ: ____________________________  

 

 У складу са чл. 77. Став 2. тачка 2. Закона о јавним набавкама, достављамо вам,  

 

ПОТВРДУ 

 

Којом потврђујемо да је наш добављач ____________________________________                   

(име и презиме добављача)  

извео радове на предмету од камена/скулптури 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

(уписати назив дела) 

укупно у вредности од _________________ динара.  

 

Потврда се издаје на захтев добављача_____________________________________________ 

                                                                                                          (име и презиме добављача)  

ради учешћа у јавној набавци Конзерваторско-рестаураторских радова на Спомен-парку 

борбе и победе у Чачку, за потребе Завода за заштиту споменика културе Краљево, по 

јавној набавци број ЈН ОП 1.3.4/2017 и у друге сврхе се не може користити.  

 

Да су подаци тачни својим печатом и потписом потврђује:  

 

                                             М.П.                           ______________________ 

У ________________  (потпис одговорног лица) 

 

Дана: _____________  

 

Напомена: Образац потврде копирати и доставити за све наручиоце – купце. 
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12.6 ПОТВРДА НАРУЧИОЦА О ИЗВЕДЕНИМ КОНЗЕРВАТОРСКО-

РЕСТАУРАТОРСКИМ РАДОВИМА НА СКУЛПТУРИ У ПРОСТОРУ/СПОМЕНИКУ 

 

Назив: ____________________________  

Седиште: ____________________________  

Улица и број: ____________________________  

Телефон: ____________________________  

Матични број : ____________________________  

ПИБ: ____________________________  

 

 У складу са чл. 77. Став 2. тачка 2. Закона о јавним набавкама, достављамо вам,  

 

ПОТВРДУ 

 

Којом потврђујемо да је наш добављач ____________________________________                   

(име и презиме добављача)  

извео конзерваторско-рестауратоеске радове на скулптури у простору/споменику 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

(уписати назив дела) 

укупно у вредности од _________________ динара.  

 

Потврда се издаје на захтев добављача_____________________________________________ 

                                                                                                          (име и презиме добављача)  

ради учешћа у јавној набавци Конзерваторско-рестаураторских радова на Спомен-парку 

борбе и победе у Чачку, за потребе Завода за заштиту споменика културе Краљево, по 

јавној набавци број ЈН ОП 1.3.4/2017 и у друге сврхе се не може користити.  

 

Да су подаци тачни својим печатом и потписом потврђује:  

 

 

                                             М.П.                           ______________________ 

У ________________  (потпис одговорног лица) 

 

                  Дана: _____________  

 

Напомена: Образац потврде копирати и доставити за све наручиоце – купце. 

 

2. 

 

Остале одредбе остају непромењене.                                                     

 

 

                                                                                              КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

  


