
У складу са чланом 63. став 1. и 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, брoj 

124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Позивом за подношење понуда за јавну набавку мале вредности 

услуга – Израда планских докумената: Процена ризика од катастрофа и План заштите и 

спасавања, број 404-1/154У/2019-28, Комисија за предметну јавну набавку обавештава сва 

заинтересована лица да је извршена: 

 

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 1: 

 

 

 На страни 24/43 конкурсне документације у оквиру поглавља - V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 26. ЗЈН И ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ИЗ 

ЧЛАНА 75. И ЧЛАНА 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ, врши се 

измена и допуна конкурсне документације, односно брише се тачка 8. у целости, тако да након 

измене и допуне гласи: 

 

9. Услов из члана 76. став 2. ЗЈН – кадровски капацитет: да за извршење предметне јавне 

набавке има на располагању најмање 10 (десет) лица оспособљених за реализацију предметне јавне 

набавке са важећом лиценцом за израду процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања, 

ангажованих по основу Уговора о раду (на одређено или неодређено време) или Уговора о раду ван 

радног односа, који су предвиђени Законом о раду сходно чл. 197. до 202. 

 

 На страни 25/43 конкурсне документације у оквиру поглавља - V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 26. ЗЈН И ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ИЗ 

ЧЛАНА 75. И ЧЛАНА 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ, врши се 

измена и допуна конкурсне документације, односно брише се тачка д) у целости, тако да након 

измене и допуне гласи: 

 

д) Услов из члана 76. став 2. ЗЈН - кадровски капацитет, за најмање 10 (десет) лица 

оспособљених за реализацију предметне јавне набавке доставити следеће доказе: 

- Копије важећих лиценци за израду процене ризика од катастрофа и плана заштите и 

спасавања, 

- Копије М обрасца осигурања И копије Уговора о раду, уколико је ангажован код понуђача по 

основу Уговора о раду (на одређено или неодређено време), или Копије Уговора о обављању 

привремених и повремених послова ИЛИ копије Уговора о допунском раду ИЛИ копије Уговора о 

делу чији је предмет пружање услуга који су предмет јавне набавке, уколико је ангажован код 

понуђача по основу Уговора о раду ван радног односа, који су предвиђени Законом о раду сходно чл. 

197. до 202. – као доказ о радном статусу код понуђача. 

 

 

Осим наведених измена, у свим осталим деловима, конкурсна документација остаје неизмењена. 

Рок за подношење понуда се продужава у складу са обавештењем. 

 

У обавези сте да своју понуду припремите у складу са Конкурсном документацијом и Изменом 

и допуном конкурсне документације број 1. 

 

Прилог: Измењенe странице 24-1/43 и 25-1/43. 

 

 

У Нишу, 06.02.2020. године 
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8. Услов из члана 76. став 2. ЗЈН – технички капацитет: да понуђач поседује важеће 

сертификате у складу са захтевима стандарда: 

- ISO 9001:2015 или одговарајуће; 

- ISO 10002:2016 или одговарајуће; 

- ISO 14001:2015 или одговарајуће; 

- ISO 18001:2007 или одговарајуће; 

- ISO 20000-1:2011 или одговарајуће; 

- ISO 27001:2013 или одговарајуће. 

 

9. Услов из члана 76. став 2. ЗЈН – кадровски капацитет: да за извршење предметне 

јавне набавке има на располагању најмање 10 (десет) лица оспособљених за 

реализацију предметне јавне набавке са важећом лиценцом за израду процене ризика 

од катастрофа и плана заштите и спасавања, ангажованих по основу Уговора о раду 

(на одређено или неодређено време) или Уговора о раду ван радног односа, који су 

предвиђени Законом о раду сходно чл. 197. до 202. 

 

Напомена: Уколико директор, оснивач, односно члан привредног друштва учествује у 

доказивању кадровског капацитета, исти не мора бити запослен у привредном 

друштву. 

 

Испуњеност услова из члана 26. ЗЈН и обавезних услова из члана 75. став 1. 

тачка 1), 2), 4) и 5)ЗЈН, из члана 75. став 2. ЗЈН и додатних услова из члана 76. 

став 2. ЗЈН – финансијски, пословни, технички и кадровски капацитет, за учешће 

у поступку предметне јавне набавке доказује се достављањем: 

 

а) Изјаве понуђача – попуњене и потписане, уколико понуђач самостално 

подноси понуду,  

или 

Изјаве понуђача и подизвођача – попуњене и потписане (од стране овлашћеног 

лица понуђача и свих подизвођача), уколико понуђач подноси понуду са 

подизвођачем, 

или 
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Изјаве групе понуђача – попуњене и потписане (од стране овлашћеног лица 

сваког понуђача из групе понуђача), уколико понуду подноси група понуђача. 

Изјава, у зависности од начина подношења понуде, мора да буде попуњена и 

потписана од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико Изјаву потписује лице које 

није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду 

доставити овлашћење за потписивање. 

 

б) Копије важећег Решења за израду процене ризика од катастрофа и плана 

заштите у спасавању, које се издаје у складу са Законом о смањењу ризика од 

катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 87/18) и чл. 4. 

став 3. и Правилником о организацоно-техничким условима које морају испуњавати 

правна лица за добијање овлашћења за израду процене ризика од катастрофа и плана 

заштите у спасавања („Сл.гласник РС“, бр. 9/19); 

 

в) Услов из члана 76. став 2. ЗЈН – пословни капацитет: Копије Сагласности 

на израђена напред наведена документа од надлежног органа МУП – РС и копија 

уговора; 

 

г) Услов из члана 76. став 2. ЗЈН – технички капацитет: Копије важећих 

сертификата у складу са захтевима стандарда: 

- ISO 9001:2015 или одговарајуће; 

- ISO 10002:2016 или одговарајуће; 

- ISO 14001:2015 или одговарајуће; 

- ISO 18001:2007 или одговарајуће; 

- ISO 20000-1:2011 или одговарајуће; 

- ISO 27001:2013 или одговарајуће; 

 

д) Услов из члана 76. став 2. ЗЈН - кадровски капацитет, за најмање 10 (десет) 

лица оспособљених за реализацију предметне јавне набавке доставити следеће 

доказе: 

- Копије важећих лиценци за израду процене ризика од катастрофа и плана 

заштите и спасавања, и 

- Копије М обрасца осигурања И копије Уговора о раду, уколико је ангажован код 

понуђача по основу Уговора о раду (на одређено или неодређено време), или Копије 

Уговора о обављању привремених и повремених послова ИЛИ копије Уговора о 

допунском раду ИЛИ копије Уговора о делу чији је предмет пружање услуга који су 

предмет јавне набавке, уколико је ангажован код понуђача по основу Уговора о раду 

ван радног односа, који су предвиђени Законом о раду сходно чл. 197. до 202. – као 

доказ о радном статусу код понуђача. 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем/има, понуђач је дужан да за 

подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) и из 


