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 На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
бр.124/12) 
 Комисија за јавну набавку образована Решењем директора Управе број 404-
166/2013 од 06.09.2013.године 

припремила је 
 

ИЗМЕНЕ 
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ ТОАЛЕТА ЗА ОСОБЕ СА 
ИНВАЛИДИТЕТОМ У ЗГРАДИ ВЛАДЕ АП ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД  

БУЛЕВАР МИХАЈЛА ПУПИНА 16 
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 

ЈН ОП 23/2013 
 
 У делу 5) Конкурсне документације - 5)УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И  76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ 
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА - 5.1. Услови које ПОНУЂАЧ мора да испуни 
да би могао да учествује у поступку јавне набавке као и докази којима се доказује 
њихова испуњеност , део 5.1.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН, мења се и гласи: 
 
Ред. 
број 

  

5.1.2.ДОДАТНИ УСЛОВИ  
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН 

1 финансијски капацитет  / 

2 пословни капацитет да поседује искуство у извођењу радова 
на текућем и инвестиционом одржавању 
и/или адаптацији и санацији и/или 
реконструкцији на објектима 
високограње, минимум 3  (три) објеката. 
који се налазе у режиму заштите код 
надлежног завода за заштиту споменика 
културе (према месту где се објекат 
налази)  - стручне референце за период 
од 8 (осам) година–
2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,201
2. 

3 технички капацитет / 

4 кадровски капацитет да има у радном односу односно радно 
ангажована следећа лица: 
1) 1 (један) дипломирани инжењер 
архитектуре лиценце број:  400 или 401  
или 
2) 1 (један) дипломирани грађевински 
инжењера високоградње лиценце број: 410 
или 411 или 412 
3) миниму 1 (једно) лице које поседује 
Уверење о положеном стручном испиту о 
практичној оспособљености за обављање 
послова безбедности и здравља на раду 
4) минимум 1 (једно) лице које поседује 
Уверење о положеном стручном испиту из 
области заштите од пожара 
5) минимум 20 запослених односно радно 
ангажованих лица грађевинске, електро и 
машинске струке са доказом о извршеној 
оспособљености за безбедан и здрав рад 
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У делу 5) Конкурсне документације - 5)УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И  76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ 
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА - 5.2. Услови које ПОДИЗВОЂАЧ  мора да 
испуни , у складу са чланом 80. ЗЈН да би могао да учествује у поступку јавне 
набавке као и докази којима се доказује њихова испуњеност , део 5.2.2. ДОДАТНИ 
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН, мења се и 
гласи: 

 
 

Ред. 
број 

  

5.2.2.ДОДАТНИ УСЛОВИ  
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН 

1 финансијски капацитет / 

2 пословни капацитет да поседује искуство у извођењу радова на 
текућем и инвестиционом одржавању и/или 
адаптацији и санацији и/или реконструкцији 
на објектима високограње, минимум 3 (три) 
објеката. који се налазе у режиму заштите код 
надлежног завода за заштиту споменика 
културе (према месту где се објекат налази)  - 
стручне референце за период од 8 (осам) 
година–
2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012. 
 

3 технички капацитет / 

4 кадровски капацитет да има у радном односу односно радно 
ангажована следећа лица: 
1) 1 (један) дипломирани инжењер 
архитектуре лиценце број:  400 или 401 
или 
2) 1 (један) дипломирани грађевински 
инжењера високоградње лиценце број: 410 
или 411 или 412 
3) миниму 1 (једно) лице које поседује 
Уверење о положеном стручном испиту о 
практичној оспособљености за обављање 
послова безбедности и здравља на раду 
4) минимум 1 (једно) лице које поседује 
Уверење о положеном стручном испиту из 
области заштите од пожара 
5) минимум 20 запослених односно радно 
ангажованих лица грађевинске, електро и 
машинске струке са доказом о извршеној 
оспособљености за безбедан и здрав рад 
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У делу 5) Конкурсне документације - 5)УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И  76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ 
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА - 5.3. Услови које мора да испуни СВАКИ ОД 
ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА, у складу са чланом 81. ЗЈН,  да би могао да 
учествује у поступку јавне набавке као и докази којима се доказује њихова 
испуњеност , део 5.3.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН, мења се и гласи: 

 
 
Ред. 
број 

  

5.3.2.ДОДАТНИ УСЛОВИ  
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН 

1 финансијски капацитет 
 

 / 

2 пословни капацитет да поседује искуство у извођењу радова на 
текућем и инвестиционом одржавању и/или 
адаптацији и санацији и/или 
реконструкцији на објектима високограње, 
минимум 3 (три) објеката, који се налазе у 
режиму заштите код надлежног завода за 
заштиту споменика културе (према месту 
где се објекат налази)  - стручне 
референце за период од 8 (осам) година–
2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012. 

3 технички капацитет 
 

/ 

4 кадровски капацитет да има у радном односу односно радно 
ангажована следећа лица: 
1) 1 (један) дипломирани инжењер 
архитектуре лиценце број:  400 или 401 
или 
2) 1 (један) дипломирани грађевински 
инжењера високоградње лиценце број: 
410 или 411 или 412 
3) миниму 1 (једно) лице које поседује 
Уверење о положеном стручном испиту о 
практичној оспособљености за обављање 
послова безбедности и здравља на раду 
4) минимум 1 (једно) лице које поседује 
Уверење о положеном стручном испиту из 
области заштите од пожара 
5) миниму 20 запослених односно радно 
ангажованих лица грађевинске, електро и 
машинске струке са доказом о извршеној 
оспособљености за безбедан и здрав рад 
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У делу 5) Конкурсне документације - 5)УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И  76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ 
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА – 5.4. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 
ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН - 1)прецизно навођење једног или 
више доказа одређених Законом и Правилником за сваки од предвиђених услова 
за учешће у поступку јавне набавке и органа надлежног за њихово издавање део 
5.4.2.ДОКАЗИ О ИПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ, мења се и гласи: 

  

Ред. 
број 

 
5.4.2.ДОКАЗИ 

О ИПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ  

финансијски капацитет 1 

 / 
  

пословни капацитет 

-списак најважнијих изведених радова на текућем и ивестиционом 
одржавању и/или адаптацији и санацији и/или реконструкцији на објектима 
високограње за период од 8 година (2005-2012), са износима, датумима и 
листама купаца односно наручилаца 
-стручне референце (потврде)  које прате списак најважнијих изведених 
радова са прилагањем копија уговора и копија оверених окончаних ситуација 
(прва и последња страна) 
  
*Стручне референце (потврде) морају бити на обрасцу из Конкурсне докумнетације, потписана 
и оверена од стране  купца/наручиоца, не могу бити фотокопије или факс. У противном понуда 
се одбија као неприхватљива. 
  
-Потврда месно надлежног завода за заштиту споменика културе да је 
понуђач извршио адаптацију и санацији и/или реконструкцију на објектима 
високограње који су у режиму заштите ( оригинална) 
  

2 

орган надлежан за издавање: 
    -понуђа и купци/наручиоци 
   -месно надлежан завод за заштиту споменика културе 
 

технички капацитет 3 

/ 

кадровски капацитет 4 

1) изјава о кључном техничком особљу и другим експертима који раде 
за понуђача, који ће бити одговорни за извршење уговора, као и о лицима 
одговорним за контролу квалитета, потписана и оверена од стране 
овлашћеног лица понуђача. У Изјави навести имена лица са назнаком радног 
места (из дела 5.1.2., 5.2.2., 5.3.2. под редним бројем 4.) 
2) важећа лиценца ( за дипл. инжењера архитектуре или 
дипл.грађевинског инжењера) ИКС са потврдом о важности исте за лице 
наведено у Изјави односно да именованим лицима одлуком суда части иста 
лиценца није одузета   
*дозвољено је да једно лице истовремено поседује више лиценци и тиме се сматра да понуђач 
испуњава услове у погледу броја лица са појединачним траженим лиценцама 
3)Уверење издато од старне Управе за безбедност и здравље на 
раду Министарства рада о положеном стручном испиту о практичној 
оспосбљености за обављање послова безбедности и здравља на раду за 
лице наведено у Изјави; 
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4)Уверење издато од старне МУП-а Републике Србије за лице наведено 
у Изјави о положеном стручном испиту из области заштите од пожара; 
5)списак радника потписан и оверен од старне овлашћеног лица 
понуђача 
6)потписан и оверен Образац бр.6 – евиденције о запосленима 
оспособљеним за безбедан и здрав рад, сходно члану 8. Правилника о 
евиденцијама у области безбедности и здравља на раду („Службени 
гласник РС“, бр.62/2007) 
*понуђач може да има ангажовано правно лице односно предузетника који имају лиценцу за 
обављање послова безбедности и здравља на раду издату од стране надлежног министарства 
рада Републике Србије  и Уверење о положеном стручно  испиту из области заштите од пожара 
за лице. Понуђач је у обавези да достави Уговор о ангажовању правног лица односно 
предузетника.  
7)копије уговора о раду односно уговора о радном ангажовању за 
лица тражена кадровским капацитетом   
8)ППОД образац оверен за месец који претходи месецу у којем је објављен 
Позив за предметну набавку ( Позив објављен на ПЈН 12.09.2013.године)  

 
 

  
Измену Конкурсне документације без одлагања објавити на Порталу јавних 

набавки и интернет страници Наручиоца. 
 
 
 

Комисија: 
1. Јелена Шкорић, члан 
2. Ана Поњичан, члан 

3. Горан Простран, члан 
4.Маја Стојичић, члан 
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