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ПРЕДМЕТ: ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 6 У ВЕЗИ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ БРОЈ 12/2016  

 

 

На страни 14 у делу Да располаже неопходним кадровским капацитетом за ову јавну набавку 

који гласи:  

 

9. 

 

Да располаже неопходним кадровским капацитетом за ову јавну набавку. 

 

Под неопходним кадровским капацитетом Наручилац подразумева: 

 Да понуђач има минимум 50 (педесет) запослених у радном односу на пословима 

одржавања хигијене од којих минимум 10 (десет) радника мора да има важећу 

санитарну књижицу. 

 Да понуђач има најмање 1 правно или физичко лице задужено за безбедност и 

здравље на раду, које поседује Уверење о положеном стручном испиту и практичној  

оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду или Лиценцу 

за обављање послова безбедности и здравља на раду у зависности да ли је у питању 

правно или физичко лице. 

Доказ:  

- Као доказ достављају се копије уговора о радном ангажовању, као и копије образаца 

пријаве код Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Србије 

(копије важећих М образаца: М, М-3А, М-4, М4К, М-УН или М-УНК), из којих се види да 

су запослена (радно ангажована) лица пријављена на пензијско осигурање најкасније на 

дан објављивања јавног позива, Обрасци 6 у складу са Правилником о евиденцијама у 

области безбедности и здравља на раду за сва лица и копије санитарних књижица. 

-Уверење о положеном стручном испиту и практичној оспособљености за обављање 

послова безбедности и здравља на раду, а уколико је у питању правно лице доставити 

уговор којим је то лице ангажовано и лиценцу за обављање послова безбедности и 

здравља на раду. 

 

Наручилац ће изврвршити измену конкурсне документације  

 

 

Измена је дата у прилогу: 
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8. 

Да располаже неопходним техничким капацитетом за ову јавну набавку. 

 

Под неопходним техничким капацитетом Наручилац подразумева: 

- Да понуђач располаже са минимум 3 (три) возила у својини или закупу. 

Доказ:  
-Изјава и неопходном техничком капацитету и одштампан документ читача саобраћајних 

дозвола у прилогу. 

-Уколико Понуђач изнајмљује возила, или су возила купљена на лизинг доставља и копију 

уговора о закупу или лизингу.  

-   Да понуђач располаже са минимум: 

- 10 (десет) усисивача 

 

Доказ: Изјава о непходном техничком капацитету са основним подацима адреса, место, 

бр. тел.  

Доставити копије пописне листе основних средстава и инвентара са стањем на дан 

31.12.2015. године са јасно назначеним позицијом на којој се налази предметна опрема - 

средство за рад (маркером или оловком означено), или фотокопију фактура по којима је 

набавка опреме извршена.  

 

9. 

 

Да располаже неопходним кадровским капацитетом за ову јавну набавку. 

 

Под неопходним кадровским капацитетом Наручилац подразумева: 

 Да понуђач има минимум 50 (педесет) радно ангажованих лица на пословима 

одржавања хигијене од којих минимум 10 (десет) радника мора да има важећу 

санитарну књижицу. 

 Да понуђач има најмање 1 правно или физичко лице задужено за безбедност и 

здравље на раду, које поседује Уверење о положеном стручном испиту и практичној  

оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду или Лиценцу 

за обављање послова безбедности и здравља на раду у зависности да ли је у питању 

правно или физичко лице. 

Доказ:  

- Као доказ достављају се копије уговора о радном ангажовању, као и копије образаца 

пријаве код Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Србије 

(копије важећих М образаца: М, М-3А, М-4, М4К, М-УН или М-УНК), из којих се види да 

су запослена (радно ангажована) лица пријављена на пензијско осигурање најкасније на 

дан објављивања јавног позива, Обрасци 6 у складу са Правилником о евиденцијама у 

области безбедности и здравља на раду за сва лица и копије санитарних књижица. 

-Уверење о положеном стручном испиту и практичној оспособљености за обављање 

послова безбедности и здравља на раду, а уколико је у питању правно лице доставити 

уговор којим је то лице ангажовано и лиценцу за обављање послова безбедности и 

здравља на раду. 

 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача 

достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана 

75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.  

  

 Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе 

достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 

75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено 

извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.  
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