
 

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник 

РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

мале вредности радова, брoj 404-1/45р-2019-28 - извођење радова на 

постављању подних и зидних облога, водоинсталатерски и санитарни радови 

на објекту Медицинске школе „Др Миленко Хаџић“ у Нишу 

обавештава сва заинтересова лица да је извршена  

 

            ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 2 

  

1. На страни 7/61 Конкурсне документације, у делу  III Упутство понуђачима 

како да сачине понуду, под ђ), мења се текст: 

„ђ)   Копију М обрасца и копије Уговора о раду, уколико је ангажован 

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

или копију Уговора о обављању привремених и повремених послова или 

Уговора о допунском раду или Уговора о делу, уколико је ангажован код 

понуђача по основу уговора о раду ван радног односа, који су предвиђени 

Законом о раду сходно чл. 197. до 202 и копију важеће личне лиценце 

издате од стране Министарствa грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре или Инжењерске коморе Србије, за најмање 1 (једног) 

инжењера техничке струке, имаоца лиценце ИКС број 400 или 401 или  412 

или 413 или 414 или 415 или 418 или 700 или 800, који ће бити одговорни 

извођач радова;“ 

 

тако да након извршене измене гласи:  

 

„ђ)   Копију М обрасца и копије Уговора о раду, уколико је ангажован 

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

или копију Уговора о обављању привремених и повремених послова или 

Уговора о допунском раду или Уговора о делу, уколико је ангажован код 

понуђача по основу уговора о раду ван радног односа, који су предвиђени 

Законом о раду сходно чл. 197. до 202 и копију важеће личне лиценце 

издате од стране Министарствa грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре или Инжењерске коморе Србије, за најмање 1 (једног) 

инжењера техничке струке, имаоца лиценце број 400 или 401 или 410 или 411 

или 412 или 413 или 414 или 415 или 418 или 700 или 800, који ће бити 

одговорни извођач радова;“ 

 

2. На страни 23/61 и 24/61 Конкурсне документације, у делу  V Услови за 

учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и члана 76. ЗЈН и упутство како 

се доказује испуњеност тих услова, Додатни услови које понуђач у поступку 

јавне набавке мора доказати, под 2., мења се текст: 

„2. Услов из чл. 76. ст. 2. Закона - кадровски капацитет: да за извршење 

предметне јавне набавке има, ангажовано по основу Уговора о раду (на 

одређено или неодређено време) или Уговора којим се регулише рад ван 
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радног односа најмање 3 (три) радника оспособљена за реализацију 

предметне јавне набавке и најмање 1 (једног) инжењера техничке струке 

имаоца лиценце, издате од стране Министарствa грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре или Инжењерске коморе Србије, брoj 400 или 401 или  412 

или 413 или 414 или 415 или 418 или 700 или 800, који ће бити одговорни 

извођач  грађевинских радовa.“ 

 

тако да након извршене измене гласи:  

 

„2. Услов из чл. 76. ст. 2. Закона - кадровски капацитет: да за извршење 

предметне јавне набавке има, ангажовано по основу Уговора о раду (на 

одређено или неодређено време) или Уговора којим се регулише рад ван 

радног односа најмање 3 (три) радника оспособљена за реализацију 

предметне јавне набавке и најмање 1 (једног) инжењера техничке струке 

имаоца лиценце, издате од стране Министарствa грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре или Инжењерске коморе Србије, брoj 400 или 401 или  410 

или 411 или  412 или 413 или 414 или 415 или 418 или 700 или 800, који ће 

бити одговорни извођач  грађевинских радовa.“ 

 

3. На страни 24/61 Конкурсне документације у делу  V Услови за учешће у 

поступку јавне набавке из члана 75. и члана 76. ЗЈН и упутство како се 

доказује испуњеност тих услова, Докази, под 2., мења се текст: 

„2.      Испуњеност додатног услова из чл. 76. ст. 2. Закона о јавним набавкама 

у погледу кадровског капацитета (у делу одговорни извођач радова) - за 

најмање 1 (једног) инжењера техничке струке имаоца лиценце, издате од 

стране Министарствa грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре или 

Инжењерске коморе Србије,  број 400 или 401 или  412 или 413 или 414 или 

415 или 418 или 700 или 800, који ће бити одговорни извођач  грађевинских 

радовa доказује се достављањем: 

- копије М обрасца 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 

Уговора о допунском раду или Уговора о делу, уколико је ангажован код 

понуђача по основу уговора о раду ван радног односа, који су предвиђени 

Законом о раду сходно чл. 197. до 202 и 

- копије важеће личне лиценце.“ 

 

тако да након извршене измене гласи:  

 

„2.      Испуњеност додатног услова из чл. 76. ст. 2. Закона о јавним набавкама 

у погледу кадровског капацитета (у делу одговорни извођач радова) - за 

најмање 1 (једног) инжењера техничке струке имаоца лиценце, издате од 

стране Министарствa грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре или 

Инжењерске коморе Србије,  број 400 или 401 или  410 или 411 или  412 или 

413 или 414 или 415 или 418 или 700 или 800, који ће бити одговорни извођач  

грађевинских радовa доказује се достављањем: 
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- копије М обрасца 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 

Уговора о допунском раду или Уговора о делу, уколико је ангажован код 

понуђача по основу уговора о раду ван радног односа, који су предвиђени 

Законом о раду сходно чл. 197. до 202 и 

- копије важеће личне лиценце.“ 

 

Измењене стране 7/61, 23/61 и 24/61 чине саставни део конкурсне 

документације. Сви понуђачи су у обавези да припреме и поднесу понуду у 

складу са извршеном Изменом и допуном конкурсне документације број 2,  у 

супротном иста ће бити одбијена као неприхватљива. 
 

 

У Нишу, дана 18.10.2019. године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


