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Предмет: Измене конкурсне документације 

 

 

 

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр 124/2012, 

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

набавке: Хитне интервенције у објектима основних школа на територији ГО Савски 

венац и објектима Предшколске установе Савски венац, јн 2019/2 

 
 
 

1. У конкурсној документацији се у тачки IV Услови за учешће у поступку јавне 

набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова, у 

делу Додатни услови, у табели на страни 17/71 мења тачка 2. Пословни 

капацитет, тако што се у другој колони, у другој алинеји додаје текст: 

„и ISO 3834 (сертификат о испуњености захтева за квалитет при извођењу 

заваривачких радова у складу са стандардом)“. 

 

2. У конкурсној документацији се у тачки IV Услови за учешће у поступку јавне 

набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова, у 

делу Додатни услови, у табели на страни 17/71 мења тачка 2. Пословни 

капацитет, тако што се у трећој колони, у четвртој алинеји додаје текст: 

„и ISO 3834 (сертификат о испуњености захтева за квалитет при извођењу 

заваривачких радова у складу са стандардом)“. 

 

3. У конкурсној документацији се у тачки IV Услови за учешће у поступку јавне 

набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова, у 

делу Додатни услови, у табели на страни 19/71 мења тачка 4. Кадровски 

капацитет, тако што се у другој колони, брише текст: 

„1 (један) водоинсталатера“. 

 

 

У прилогу ових измена достављамо измењена странице 17/71 и 19/71 Конкурсне 

документације. 

 

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

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

  



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 

минималан и довољан услов је: 

ДОКАЗИ О ИСПУЊАВАЊУ ДОДАТНИХ 

УСЛОВА 

1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ  

 - да је понуђач кумулативно у 2016. и 2017. 

години остварио укупан пословни приход од 

минимум 3.000.000,00 динара (са 

обрачунатим ПДВ) и 

 

- да понуђач у периоду од 1 (једне) године пре 

објављивања позива 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 

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 2016. и 2017. годину 

или Биланс успеха за 2016. и 2017. годину 

 

 - Потврда НБС о броју дана неликвидности 

у периоду од 1 (једне) године пре 

објављивања позива за подношење понуда 

2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ  

 -да је понуђач у периоду од 2016. закључно са 

2018. годином, извео радове на хитним 

интервенцијама минималне кумулативне 

вредности од 3.000.000 динара без ПДВ; 

 

- да понуђач испуњава стандарде - поседује 

одговарајуће сертификате за усаглашеност 

система управљања квалитетом са 

стандардима-ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 

14001, ISO22301, ISO 50001 и ISO 3834 

(сертификат о испуњености захтева за 

квалитет при извођењу заваривачких радова 

у складу са стандардом), за делокруг 

извођења грађевинских и занатских радова, 

или одговарајуће; 

 

- да је понуђач носилац електронског 

сертификата EXELLENT SME SERBIA који издаје 

Привредна комора Србије, или одговарајуће; 

 

- да поседује важеће полисе осигурања и то: 

полису осигурања од последица несрећног 

случаја за запослене и полису осигурања од 

професионалне одговорности за штету 

причињену трећим лицима 

- ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове 

конкурсне документације), којом понуђач 

под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да испуњава 

услове за учешће у поступку јавне набавке 

из чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном 

документацијом 
 

- Образац референц листе (Образац бр.8) 
 

- Потврда купца о изведеним радовима на 

хитним интервенцијама (Образац бр. 9) 
 

- фотокопија уговора који предмет издате 

потврде 
 

- фотокопија сертификата о испуњености 

стандарда ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001, 

ISO22301, ISO 50001 и ISO 3834 (сертификат 

о испуњености захтева за квалитет при 

извођењу заваривачких радова у складу са 

стандардом), за делокруг извођења 

грађевинских и занатских радова, или 

одговарајуће; 
 

- фотокопија важећег електронског 

сертификата EXELLENT SME SERBIA; 
 

- Фотокопија важећих полиса осигурања (од 

професионалне одговорности за штету 
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- 2 (два) радника са дипломом за рад у 

вертикалним срединама – алпиниста са 

извршеним прегледом за рад на висини, 

- 1 (један) бравар са дипломом 

- 1 (један) стаклорезац 

- 1 (један) молер 

- 1 (један) лимар са дипломом (који има 

извршен лекарски преглед за рад на 

висини), 

- 1 (један) зидар са дипломом 

- 1 (један) водоинсталатер са дипломом 

- 1 (један) керамичар са дипломом 

- 2 (два) помоћна радника НКВ, 

- 1 (један) изолатер са дипломом, 

- 1 (једно) лице за безбедност 

доставити фотокопију уговора о раду са 

припадајућим М обрасцем (уз уговор 

обавезно доставити припадајући анекс 

уговора уколико је у истом наведен назив 

радног места) 

- уколико су лица ангажована по основу 

уговора о привременим и повременим 

пословима доставити фотокопије уговора 

по којима су лица ангажована са 

припадајућим М обрасцем 

- уколико су лица ангажована по основу 

уговора о допунском раду доставити: 

фотокопију уговора о допунском раду и М 

образац од послодавца код којег су 

запослени по основу уговора о раду; 

- за раднике са дипломом за рад у 

вертикалним срединама – алпинисте, 

доставити диплому за рад у вертикалним 

срединама и доказ о извршеном прегледу 

за рад на висини; 

- за бравара доставити и: диплому; 

- за лимара доставити и: диплому и 

доказ о извршеном лекарском прегледу за 

рад на висини; 

- за зидара доставити и: диплому; 

- за водоинсталатера доставити и: 

диплому; 

- за керамичаре доставити и: дипломе; 

- за изолатера доставити и: диплому; 

- за лице за безбедност и здравље на 

раду: 

      - уколико је лице запослено код 

понуђача 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 безебдности 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. 
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