
Измењена страна 22/95 конкурсне документације бр. 404-2/27Р-2020-28 -  извођења радова 

на реконструкцији зграде Музеја на археолошком налазишту „Медијана“ у Нишу 

Докази:  

Копије уговора са окончаним ситуацијама и  

Потврда/е о квалитетно извршеним радовима, израђене, потписане и оверене од 

стране инвеститора, односно наручиоца које, поред осталих података, морају обавезно 

садржати: податке о издаваоцу потврде (назив наручиоца, седиште, матични број, 

порески идентификациони број (ПИБ) и контакт телефон), податке о привредном 

субјекту који је извео радове, опис изведених радова са обавезним  навођењем 

финансијске вредности изведених радова, на основу које ће понуђач на несумњив 

начин доказати да испуњава пословни капацитет, назив и и адресу објекта на коме су 

изведени радови, датум, месец и годину изведених радова и печат и потпис 

овлашћеног лица издаваоца потврде. Уз сваку достављену потврду приложити 

одговарајући број привремених и/или окончаних ситуација, оверених од стране 

инвеститора, односно наручиоца, које су у складу са приказаним финансијским 

вредностима у потврди/ама; 

Услов из чл. 76. ст. 2. ЗЈН - кадровски капацитет: да за извршење предметне 

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

време) или Уговора којим се регулише рад ван радног односа, следећа лица: 

  Најмање 2 (два) дипл. грађевинска инжењера, и то најмање једно лице са 

лиценцом 400 или 401 и најмање једно лице са лиценцом 410 или 411,  

  најмање 1 (једног) дипл. инжењера са  лиценцом 413 или 414,  

  најмање 1 (једног) дипломираног инжењера са лиценцом 430, 

  најмање 1 (једног)  пројектанта грађевинских конструкција са лиценцом 310, 

  најмање 1 (једног) дипл. инжењера електротехнике са лиценцом 450, као и 

  најмање 20 извршилаца грађевинске струке.  

Докази: 

За сва тражена лица доставити: 

-  копије М образаца осигурања 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 лица са лиценцама доставити и 

-  копије важећих личних лиценци;  

За једно лице – дипломираног  инжењера, задужено за безбедност и здравље на 

раду, поред претходно набројаних доказа  доставити  и копију уверења о положеном 

стручном испиту за обављање послова безбедности и здравља на раду.   

За 20 ангажованих извршиоца потребно је доставити и важећа лекарска уверења 

за рад на висини. 

За лица ван радног односа – ангажована у складу са Законом о раду, период 

радног ангажовања мора да покрива период за који се уговора предметна јавне 

набавка. 

Напоменe: Уколико директор, оснивач, односно члан привредног друштва 

учествује у доказивању кадровског капацитета, исти не мора бити запослен у 

привредном друштву. Услови који се тиче кадровског капацитета ће се сматрати 

испуњеним и уколико понуђач ангажује једно или више лица која су носиоци две или 

више тражених лиценци, напр. да једно лице поседује лиценце 310 и 410. 


