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ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Свим понуђачима који су преузели конкурсну документацију 

 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 

68/15), врши се измена конкурсне документације за јавну набавку услуга - Израда пројеката за 

извођење радова на инвестиционом одржавању објеката унутрашњих јединица, JНМВ број 15/2020, 

ради отклањања техничке грешке. 

 

1. На страни 11 од 37 конкурсне документације у делу ,,Кадровски капацитет“ 

услов 

,,једног дипломираног инжењера електротехнике са лиценцом 330“. 

 

мења се и гласи:  

 

,,једног дипломираног инжењера електротехнике са лиценцом 350“. 

 

У прилогу се налазе измењена страна конкурсне документације, и то стране: 11 од 37. 

Понуђач је у обавези да поднесе понуду у складу са изменом конкурсне документације. 

 

 

Комисија за јавну набавку 

 

  



3) Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и 

доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 

изворних локалних јавних прихода; 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуд 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, физичко лице као понуђач, 

доказује достављањем следећих доказа: 

1) Извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства 

унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне 

групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

2) Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и 

доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 

изворних локалних јавних прихода. 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

Услов из чл. 75. ст. 2. Закона – Доказ: Понуђач (правно лице, предузетник и физичко лице) 

је дужан да наведе у понуди да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити 

на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да нема 

забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде, (образац Изјава 

понуђача о испуњености услова из члана 75. Закона - Обзазац VIII конкурсне документације). 

IV-2 Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне 

услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то: 

Kадровски капацитет: 

Услов: Да понуђач има радно ангажована лица - дипломиране инжењере одговарајућих струка 

са важећим пројектантским лиценцама, издатим од стране Инжењерске коморе Србије или 

Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, и то: 

- једног дипломираног инжењера архитектуре са лиценцом 300 или 301 или 302; 

- једног одговорног инжењера за енергетску ефикасност зграда са лиценцом 381 и 

- једног дипломираног инжењера електротехнике са лиценцом 350. 

Докази:  
- фотокопије потврда о поднетим пријавама на обавезно социјално осигурање, (пензијско и 

инвалидско осигурање и здравствено осигурање – одговарајући М образац), који су оверени у 

надлежном фонду ПИО. Понуђачи који су извршили пријаву запослених радника електронским 

путем, доставиће Потврду о поднетој пријави, промени и одјави на обавезно социјално осигурање, 

која представља доказ да је пријава предата и примљена у јединствену базу Централног регистра; 

- за радно ангажована лица по уговору о делу, уговору о обављању привремених и повремених 

послова или уговора о допунском раду неопходно је доставити фотокопије одговарајућих уговора 

из којих се недвосмислено може утврдити да је лице запослено или радно ангажовано код понуђача; 

- фотокопије важећих инжењерских лиценце за носиоце личних лиценци и потврде 

Инжењерске коморе Србије или Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре да су 

лиценце важеће (не старије од годину дана од дана јавног отварања понуда). 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, понуђач (правно лице, предузетник и физичко 

лице) може доказати испуњеност услова за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. 

Закона, достављањем Изјаве понуђача/члана групе понуђача о испуњености услова из члана 

75. Закона, (Образац VIII конкурсне документације), којом понуђач под кривичном и 

материјалном одговорношћу потврђује да испуњава обавезне услове.  
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