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ПРЕДМЕТ: Измена и допуна бр. 1 конкурсне документације за  јавну набавку  
радова-Одржавање објеката високоградње, по партијама, у отвореном 
поступку, број набавке 84/2018 
 

Измена и допуна 1: На страни 84-85/313 конкурсне документације, стоји: 
 

3. 

За све партије: 
Да располаже неопходним 
кадровским капацитетом:  
 
да има најмање 10 (десет) 
запослених или радно ангажованих, 
од којих: 
-најмање 1. (једног) дипломираног 
грађевинског инжењера са важећом 
лиценцом 400 (одговорни извођач 
радова објеката високоградње и 
унутрашњих инсталација водовода и 
канализације) или 410 (одговорни 
извођач радова грађевинских 
конструкција и грађевинско - 
занатских радова на објектима 
високоградње, нискоградње и 
хидроградње) или 411 (одговорни 
извођач радова грађевинских 
конструкција и грађевинско - 
занатских радова на објектима 
високоградње). 
  

-Изјава о неопходном кадровском 
капацитету (попуњена, потписана и    
оверена од стране одговорног лица 
Понуђача). 
-Фотокопија личних лиценци, са 
потврдама ИКС о важењу истих,  
фотокопија уговора о раду или уговор о 
радном ангажовању и фотокопија МА 
или другог одговарајућег обрасца у 
складу са Законом о раду.  
- За остале запослене или  радно 
ангажоване, Понуђач је у обавези да 
достави Извод из појединачне пореске 
пријаве за порез и доприносе по 
одбитку, за запослене, односно прву 
страну ППП-ПД пријаве за месец који 
претходи месецу објаве позива за 
подношење понуда или каснији, 
оверену печатом и потписом 
овлашћеног лица понуђача за 
запослене или копија МА обрасца за 
радно ангажоване. 
 

-Напомена: Радно ангажовање, 
односно ангажовање у складу са 
Законом у наведеном смислу, мора 
постојати у тренутку подношења 
понуде, а о свакој накнадној промени 
у смислу престанка ангажовања, 
понуђач мора без одлагања 
обавестити наручиоца. 

Понуђач је дужан да обезбеди 



 

 

 

 

кадровски капацитет за све време 
трајања уговора о јавној набавци. 
Нису прихватљиви уговори који не 
садрже датум закључења и сваки 
запослени односно радно 
ангажовани у тренутку подношења 
понуде мора имати пореску пријаву, 
фотокопију МА образаца или другог 
одговарајућег обрасца у складу са 
Законом о раду. Нису прихватљиви 
уговори који садрже раскидни и 
одложни услов. 
 

 
 

Брише се, тако да сада гласи: 
 

3. 

За све партије: 
Да располаже неопходним 
кадровским капацитетом:  
 
да има најмање 10 (десет) 
запослених или радно ангажованих, 
од којих: 
-најмање 1. (једног) дипломираног 
грађевинског инжењера са важећом 
лиценцом 400 (одговорни извођач 
радова објеката високоградње и 
унутрашњих инсталација водовода и 
канализације) или 410 (одговорни 
извођач радова грађевинских 
конструкција и грађевинско - 
занатских радова на објектима 
високоградње, нискоградње и 
хидроградње) или 411 (одговорни 
извођач радова грађевинских 
конструкција и грађевинско - 
занатских радова на објектима 
високоградње) или 412 (одговорни  
извођач радова грађњвинских 
конструкција и грађевинско-
занатских радова на објектима 
нискоградње) 
  

-Изјава о неопходном кадровском 
капацитету (попуњена, потписана и    
оверена од стране одговорног лица 
Понуђача). 
-Фотокопија личних лиценци, са 
потврдама ИКС о важењу истих,  
фотокопија уговора о раду или уговор о 
радном ангажовању и фотокопија МА 
или другог одговарајућег обрасца у 
складу са Законом о раду.  
- За остале запослене или  радно 
ангажоване, Понуђач је у обавези да 
достави Извод из појединачне пореске 
пријаве за порез и доприносе по 
одбитку, за запослене, односно прву 
страну ППП-ПД пријаве за месец који 
претходи месецу објаве позива за 
подношење понуда или каснији, 
оверену печатом и потписом 
овлашћеног лица понуђача за 
запослене или копија МА обрасца за 
радно ангажоване. 
 

-Напомена: Радно ангажовање, 
односно ангажовање у складу са 
Законом у наведеном смислу, мора 
постојати у тренутку подношења 
понуде, а о свакој накнадној промени 
у смислу престанка ангажовања, 
понуђач мора без одлагања 
обавестити наручиоца. 

Понуђач је дужан да обезбеди 
кадровски капацитет за све време 



 

 

 

 

трајања уговора о јавној набавци. 
Нису прихватљиви уговори који не 
садрже датум закључења и сваки 
запослени односно радно 
ангажовани у тренутку подношења 
понуде мора имати пореску пријаву, 
фотокопију МА образаца или другог 
одговарајућег обрасца у складу са 
Законом о раду. Нису прихватљиви 
уговори који садрже раскидни и 
одложни услов. 
 

 

 
 
 

 

 Комисија за јавну набавку 


