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Предмет: Измене конкурсне документације 

 

На основу члана 63. Став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр 124/2012, 

14/15 и 68/15), Наручилац врши измене конкурсне документације у поступку јавне 

набавке радова : Текуће одржавање предшколске установе на територији ГО Савски 

венац, јн 2019/19 
1. У конкурсној документацији се на страни 17/64 у делу Кадровски капацитет  у 

Тачки 3 која гласи : 

,, 2 молера који поседују диплому» , брише се  ,,који поседују диплому» 

 

3. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ  

 Минималан и довољан услов је да 

понуђач има у сталном радном односу 

или ангажованих по другом основу у 

складу са позитивним законским 

прописима: 

- 1 грађевински инжењер са лиценцом 

410; 

- 1 грађевински техничар 

- 1 водоинсталатер који поседују диплому 

- 2 керамичара који поседују диплому 

- 1 зидар који поседује диплому 

- 1 изолатер који поседује диплому 

- 1 бравар који поседује диплому 

- 1 лимар који поседује диплому 

- 2 молера који поседују диплому 

- 2 помоћна радника (НКВ) 

- 1 лице за безбедност и здравље на раду 

- ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове 

конкурсне документације), којом 

понуђач под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу потврђује да 

испуњава додатне услове за учешће у 

поступку јавне набавке из чл. 76. ЗЈН, 

дефинисане овом конкурсном 

документацијом; 

- копије Уговора о раду или Уговора о 

обављању привремених и повремених 

послова или Уговора о допунском раду 

- копије М обрасца лица ангажованих по 

основу уговора о раду 

- копије одговарајућих М образаца 

уколико је лице ангажовано по основу 

уговора о привременим и повременим 

пословима; 

- за лица ангажована по основу уговора о 

допунском раду, доставити копије М 

образаца од послодавца код којег је 

лице запослено на основу уговора о раду 

- лиценца 410 са Потврдом ИКС да је 

лиценца важећа 

- дипломе о стручној оспособљености за 

захтевана занимања 

- за лице за безбедност доставити: 

- за лице за безбедност и здравље на 

раду: 

 - уколико је лице запослено код 

понуђача поред уговора о раду и 

припадајућег М обрасца, доставити и: 

Одлуку послодавца о именовању лица за 

обављање послова безбедности и 

здравља на раду  и Уверење о 

положеном стручном испиту за 

обављање послова безебдности и 



здравља на раду; 

 - уколико је понуђач ангажовао правно 

лице, односно предузетника за 

обављање послова безбедности и 

здравља на раду доставити: Уговор о 

пружању услуга безбедности и здрављу 

на раду, Лиценцу фирме/ предузетника 

са којим је закључен уговор о обављању 

ових послова, Одлуку одговорног лица 

понуђача о именовању лица за 

безбедност и здравље на раду, Уверење 

о положеном стручном испиту за лице 

које обавља послове безбедности и 

здравља на раду. 

 

Измене су саставни део конкурсне документације, објављују се на Порталу јавних 

набавки и интернет страници Наручиоца и обавезне су за све понуђаче. 

У прилогу ових измена објављује се Додатни услови  са свим извршеним изменама. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ДОДАТНИ УСЛОВИ 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне 

услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном 

документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује достављањем доказа 

на начин дефинисан у наредној табели, и то: 

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ ДОКАЗИ О ИСПУЊАВАЊУ ДОДАТНИХ 

УСЛОВА 1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ 

 Минималан и довољан услов је: 

 

- - да је понуђач остварио кумулативно у 

периоду од три обрачунске године (2016, 

2017 и 2018) укупан пословни приход од 

минимум 15.000.000,00 динара (са 

обрачунатим ПДВ) 

 

- да понуђач у периоду од 6 (шест) 

месеци пре објављивања позива за 

подношење понуда није имао ниједан 

дан неликвидности 

- ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове 

конкурсне документације), којом 

понуђач под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу потврђује да 

испуњава додатне услове за учешће у 

поступку јавне набавке из чл. 76. ЗЈН, 

дефинисане овом конкурсном 

документацијом.  

 

- Извештај о бонитету – Бон ЈН који издаје 

надлежни орган за период 2016, 2017. и 

2018 година или Биланс успеха за 2016, 

2017. и 2018. годину 

 

-Потврда НБС о броју дана 

неликвидности у периоду од 6 (шест) 

месеци пре објављивања позива за 

подношење понуда 

2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ  

 Минималан и довољан услов је: 

-да је понуђач у периоду од 2016 

закључно са 2018. годином, квалитетно и 

у року извео радове на школским 

објектима –школе и/ или предшколске 

установе у минималној кумулативној 

вредности од 15.000.000 динара без ПДВ, 

који  одговарају предмету јавне набавке, 

односно пословима наведеним у 

техничкој спецификацији 

  

- да понуђач испуњава стандарде - 

поседује одговарајуће сертификате за 

усаглашеност система управљања 

квалитетом са стандардима: ISO 9001, ISO 

14001, ISO 50001, ISO 18001, ISO 22301 и 

ISO 3834, или одговарајуће, за делокруг 

извођења грађевинских и занатских 

радова; 

 

- да је понуђач носилац електронског 

сертификата EXELLENT SME SERBIA који 

издаје Привредна комора Србије или 

одговарајуће; 

 

-да понуђач поседује полисе осигурања и 

- ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове 

конкурсне документације), којом 

понуђач под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу потврђује да 

испуњава додатне услове за учешће у 

поступку јавне набавке из чл.76. ЗЈН, 

дефинисане овом конкурсном 

документацијом; 

 

- Образац референц листе, попуњен, 

потписан и оверен печатом одговорног 

лица понуђача (Образац бр. 9) 

 

- Потврда купца о изведеним радовима, 

попуњена према упутству из обрасца, 

потписана и оверена печатом одговорног 

лица купца (Образац бр. 10) 

 

- фотокопија сертификата о испуњености 

стандарда ISO 9001,  ISO 18001, ISO 

14001, ISO 50001, ISO 22301 и ISO 3834, 

или одговарајуће, за делокруг извођења 

грађевинских и занатских радова; 

 

- фотокопија важећег електронског 

сертификата EXELLENT SME SERBIA или 



то: 

-полису осигурања од последица 

несрећног случаја за запослене и 

- полису осигурања од професионалне 

одговорности за штету причињену трећим 

лицима 

одговарајуће; 

- фотокопија полиса осигурања од 

последица несрећног случаја за 

запослене и 

- фотокопија полисе осигурања од 

професионалне одговорности за штету 

причињену трећим лицима 

3. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ  

 Минималан и довољан услов је да 

понуђач има у сталном радном односу 

или ангажованих по другом основу у 

складу са позитивним законским 

прописима: 

- 1 грађевински инжењер са лиценцом 

410; 

- 1 грађевински техничар 

- 1 водоинсталатер који поседују диплому 

- 2 керамичара који поседују диплому 

- 1 зидар који поседује диплому 

- 1 изолатер који поседује диплому 

- 1 бравар који поседује диплому 

- 1 лимар који поседује диплому 

- 2 молера  

- 2 помоћна радника (НКВ) 

- 1 лице за безбедност и здравље на раду 

- ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове 

конкурсне документације), којом 

понуђач под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу потврђује да 

испуњава додатне услове за учешће у 

поступку јавне набавке из чл. 76. ЗЈН, 

дефинисане овом конкурсном 

документацијом; 

- копије Уговора о раду или Уговора о 

обављању привремених и повремених 

послова или Уговора о допунском раду 

- копије М обрасца лица ангажованих по 

основу уговора о раду 

- копије одговарајућих М образаца 

уколико је лице ангажовано по основу 

уговора о привременим и повременим 

пословима; 

- за лица ангажована по основу уговора о 

допунском раду, доставити копије М 

образаца од послодавца код којег је 

лице запослено на основу уговора о раду 

- лиценца 410 са Потврдом ИКС да је 

лиценца важећа 

- дипломе о стручној оспособљености за 

захтевана занимања 

- за лице за безбедност доставити: 

- за лице за безбедност и здравље на 

раду: 

      - уколико је лице запослено код 

понуђача поред уговора о раду и 

припадајућег М обрасца, доставити и: 

Одлуку послодавца о именовању лица за 

обављање послова безбедности и 

здравља на раду  и Уверење о 

положеном стручном испиту за 

обављање послова безебдности и 

здравља на раду; 

         - уколико је понуђач ангажовао 

правно лице, односно предузетника за 

обављање послова безбедности и 

здравља на раду доставити: Уговор о 

пружању услуга безбедности и здрављу 

на раду, Лиценцу фирме/ предузетника 

са којим је закључен уговор о обављању 

ових послова, Одлуку одговорног лица 

понуђача о именовању лица за 



безбедност и здравље на раду, Уверење 

о положеном стручном испиту за лице 

које обавља послове безбедности и 

здравља на раду. 

4. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ  

 

Минималан и довољан услов је да 

понуђач поседује, као сопствена основна 

средства, или има у закупу, или лизингу, 

средства рада за извршење предметне 

набавке и то: 

 

- 2 теретна возила носивости до 1,5 тоне; 

- ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове 

конкурсне документације), којом 

понуђач под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу потврђује да 

испуњава додатне услове за учешће у 

поступку јавне набавке из чл. 76. ЗЈН, 

дефинисане овом конкурсном 

документацијом; 

- уколико су средства у власништву - 

пописна листа на дан 31.12.2018. године, 

или 

- уколико су средства у зајму или закупу -  

уговор о зајму или закупу, 

или 

- уколико су средства узета на лизинг - 

уговор о лизингу; 

- електронски ишчитане саобраћајне 

дозволе за возила 

 

 


