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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ 

 
У складу са чланом 77. ЗЈН и додатним условом за располагање кадровским капацитетом у 

поступку давања Понуде за јавну набавку број 404-105/2016-IХ - Услугa обављања послова 
Обезбеђења и заштите- према Oдлуци о заштити пољопривредног земљишта,усева и засада, 
пољских путева и канала од пољске штете, на територији Града Сомбора, као заступник 
понуђача дајем следећу 
 

ИЗЈАВУ 
 
Понуђач/овлашћени понуђач ____________________________________________________________ 
из_____________________________________________________________________________________ 
да располажем са 35 извршилаца са радним искуством на пословима пољочуварске службе (минимум 
три месеца). У тај број су урачунати и једно одговорно лице које има лиценцу ФТО, 5 лица који 
имају ФТО  и положен стручни испит за спровођење мера из заштите од пожара као и 1 лице са VII 
степеном стручне спреме из заштите животне средине (укупно 36 извршилаца), за које достављам 
тражене доказе и изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да се обавезујем 
да ћу на захтев Наручиоца уколико будем одабрани Понуђач доставити Наручиоцу списак 35 лица са 
пребивалиштем у насељу у ком ће бити ангажован, а пре потписивања уговора, који ће бити 
ангажовани за предметну јавну набавку, а који нису осуђивани, против којих се не води кривични 
поступак, који су психо - физички способни за обављање предметних послова. Уз списак ћу 
доставити и фотокопије М-образаца као доказ да су пријављени на обавезно социјално осигурање  и 
уговоре о радном ангажовању. 
 

Ангажованих 36 (тридесетшест) извршиоца - пољочувара ће бити из насељених места, која 
припадају катастарским општинама на којима се налазе непокретности за које ће се обављати услуга 
обезбеђења и заштите. Извршиоци испуњавају услов да су са сталним пребивалиштем на територији 
месне заједнице на чијем подручју ће обављати предметне послове. Број извршиоца по катастарским 
општинама је одређен уз сагласност Наручиоца (Табела 1 из конкурсне документације).  
 
 
Датум: ____________________                                          
                                                                                                                Понуђач/Носилац посла 
 
                                                                                                          ____________________________ 
                                                                                                           (Печат и потпис овлашћеног лица) 
 
 
Напомена: Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, образац изјаве потписује и оверава 
овлашћено лице понуђача. Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем образац изјаве потписује и оверава 
овлашћено лице понуђача. Уколико понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) образац изјаве 
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