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 БРОЈ:404-150/2016 ДАТУМ: 26.08.2016. год 

 
На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку образована Решењем директора 

Управе за заједничке послове покрајинских органа број:404-150/2016 од 12.08.2016. 

године с а ч и н и л а  ј е  
 

ИЗМЕНE И ДОПУНЕ БР.1 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА –  

ЗАМЕНА ДЕЛА ГРЕЈНИХ ТЕЛА И МРЕЖЕ У ОБЈЕКТИМА У НАДЛЕЖНОСТИ 

УПРАВЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА 

ЈНОП 19/2016 

 

 Врши се измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку радова - замена 

дела грејних тела и мреже у објектима у надлежности Управе за заједничке послове 

покрајинских органа (ЈНОП 19/2016) и то на следећи начин: 

 

1. У делу IV („УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И  76. 

ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 

УСЛОВА“), тачка 1) („Услови које ПОНУЂАЧ мора да испуни да би могао да учествује у 

поступку јавне набавке:“) подтачка 9) („Кадровски капацитет“), стр. 8/63 КД мења се и 

гласи: 

9 

кадровски капацитет 

Понуђач мора да има запослене или радно ангажоване (по основу уговора о делу 

или уговора о привремено-повременим пословима или уговора о допунском раду) 

следеће кадрове: 

-минимум једног дипломираног инжењера који поседује важећу лиценцу број 430  

-минимум једног дипломираног инжењера који поседује важећу лиценцу број 330 

-минимум два заваривача који поседују атест за заваривача и 

-минимум два лица машинске струке који раде на пословима монтера или 

сервисера  

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Приликом оцене испуњености услова, уколико једно лице истовремено поседује више тражених 
лиценци и уверења, сматраће се да понуђач испуњава услов за више појединачних лиценци и 
уверења која се траже кадровским капацитетом, а која то лице поседује. 

 

2. У делу IV („УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И  76. 

ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 

УСЛОВА“), тачка 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“) стр. 10/63 КД,  мења се и гласи: 

9 

кадровски капацитет 

Понуђач мора да има запослене или радно ангажоване (по основу уговора о делу 

или уговора о привремено-повременим пословима или уговора о допунском раду) 
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следеће кадрове: 

-минимум једног дипломираног инжењера који поседује важећу лиценцу број 430  

-минимум једног дипломираног инжењера који поседује важећу лиценцу број 330 

-минимум два заваривача који поседују атест за заваривача и 

-минимум два лица машинске струке који раде на пословима монтера или 

сервисера  

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Приликом оцене испуњености услова, уколико једно лице истовремено поседује више тражених 
лиценци и уверења, сматраће се да понуђач испуњава услов за више појединачних лиценци и 
уверења која се траже кадровским капацитетом, а која то лице поседује. 

 

3. У делу IV („УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И  76. 

ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 

УСЛОВА“), тачка 4) („Упутство како се доказује испуњеност услова из члана 75. и 76. 

Закона о јавним набавкама“) у табели у којој су наведени докази о испуњености услова за 

учешће у поступку јавне набавке и то у делу који се односи на додатне услове мења се 

подтачка под редним бројем 9) („кадровски капацитет“), страна 13/63 КД и гласи: 

9. 

кадровски капацитет 

Као доказ о траженом кадровском капацитету понуђач је дужан да достави 

следеће: 

1) фотокопије уговора о раду, односно уговора о радном ангажовању (уговор о 

делу или уговор о привремено-повременим пословима или уговор о допунском 

раду) за сва лица тражена кадровским капацитетом и то: 

-минимум једног дипломираног инжењера који поседује важећу лиценцу број 

430  

-минимум једног дипломираног инжењера који поседује важећу лиценцу број 

330 

-минимум два заваривача који поседују атест за заваривача и 

-минимум два лица машинске струке који раде на пословима монтера или 

сервисера; 

2) за 1 дипломираног инжењера са лиценцом бр. 430 и за 1 дипломираног 

инжењера са лиценцом бр. 330 потребно је доставити и 

- копију важеће лиценце и 

- потврду Инжењерске коморе Србије о важењу лиценце, односно да именованом 

лицу одлуком суда части 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) за два заваривача потребно је доставити фотокопију атеста за заваривача 

 

Измене и допуне конкурсне документације су саставни део конкурсне документације.  

Измене и допуне конкурсне документације се објављују на Порталу јавних набавки и на 

интернет страници Наручиоца. 

 

                                 КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  
 


