
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 отворени 

поступак јавне набавке радова, број 404-2/67Р/2019-28 - извођења посебних 

грађевинских радова, изузев радова на крову, на санацији зграде Завода за 

плућне болести и туберкулозу Ниш, Комисија за предметну јавну набавку 

обавештава сва заинтересована лица да је извршена: 

 

 

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 1: 

 

 

На страни 23/64 у делу IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ ИЗ           ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА у делу 

додатни услови под тачком 3. Услов из чл. 76. ст. 2. Закона - кадровски 

капацитет, у делу ДОКАЗ  врши се измена конкурсне документације,  тако да 

након извршене измене гласи: 

 

ДОКАЗ: *За најмање 5 радника, доставити копије М образаца осигурања и 

копије уговора о раду којима доказује да су исти у радном односу код понуђача (на 

одређено или неодређено време) или копије уговора којим се регулише рад ван 

радног односа . 

 

Осим наведених измена, у свим осталим деловима, конкурсна документација 

остаје неизмењена.  

 

 

 

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

и Изменом и допуном конкурсне документације број 1. 

 

 

 

Прилог: Измењена страница 23-1/64 

 

У Нишу, 09.01.2020. године 

 

 



 
 

23-1/64 

отварања понуда (очитани подаци из саобраћајне дозволе) и копију Полисе 

осигурања. 

У случају да возило није у својини понуђача,  потребно је доставити и Уговор 

о закупу или Уговор о лизингу или неки други одговарајући доказ на основу кога се 

може утврдити да их понуђач има на располагању. 

Напомена: 

* Пописна листа основних средстава мора бити са последњим датумом у години 

која претходи години у којој се јавна набавка спроводи (31.12.2018. године) 

потписана од стране овлашћеног лица. 

* За средства набављена у години у којој се јавна набавка спроводи доставити рачун 

и отпремницу. 

* Уколико се достављају уговори о закупу, лизингу и сл. понуђач мора доставити и 

пописну листу оног лица од кога изнајмљује или неки други одговарајући доказ из 

кога се може утврдити да је то лице власник предметне опреме. 

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

предметне јавне набавке има по основу Уговора о раду (на одређено или неодређено 

време) или ангажовано по основу уговора којим се регулише рад ван радног односа, 

најмање:  

- 5  радника оспособљених за извођење предметних радова,  
- 1 грађевинског инжењера имаоца лиценце бр. 400 или 401 или 410 или 411 или 

412 или 413 или 414 или 415 или 418 или 700 или 800 

- 1 машинског инжењера имаоца лиценце бр. 430 или 730 или 830 

- 1 електро инжењера имаоца лиценце бр. 450 или 750 

Доказ: 

*За најмање 5 радника, доставити копије М образаца осигурања и копије 

уговора о раду којима доказује да су исти у радном односу код понуђача (на 

одређено или неодређено време) или копије уговора којим се регулише рад ван 

радног односа . 
* За инжењера имаоце напред наведених личиних лиценци, које су издате од стране 

Министарствa грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре или Инжењерске 

коморе Србије, понуђач је дужан да достави: 

- копије М образаца осигурања и копије уговора о раду којим доказује да је исти 

у радном односу код понуђача (на одређено или неодређено време) или копију 

уговора којом се регулише рад ван радног односа и 

- копије важеће личне лиценце.  

Напомена: Уколико у доказивању кадровског капацитета учествује директор, 

оснивач, односно члан привредног друштва, исти не мора бити запослен у 

привредном друштву, али је у обавези да достави одговарајући образац М 

осигурања.  
 

https://www.mgsi.gov.rs/cir

