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ПРЕДМЕТ: Измена и допуна бр. 2 конкурсне документације за  јавну набавку  
радова Одржавање објеката високоградње, по партијама, у отвореном 
поступку, набавка бр. 68/2019 
 
Измена и допуна 1: На страни 47-50/273 конкурсне документације, стоји: 
 

Да располаже неопходним 
кадровским капацитетом: 
  
За све партије:  
да има минимално 10 (десет)  
запослених/радно ангажованих по 
основу уговора о раду или по другом 
основу у складу са Законом (рад ван 
радног односа), од којих je: 
 -најмање 1 (један) дипломирани 
грађевински инжењер са важећом 
лиценцом 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). 
 

За Партију 1: 
Понуђач је у обавези да има по 
запосленог/радно ангажованог по 
основу уговора о раду или по другом 
основу у складу са Законом (рад ван 
радног односа): 
-најмање једног инжењера са 
лиценцом 310  (одговорни 
 пројектант грађевинских 
 конструкција објеката 
 високоградње, нискоградње и 
 хидроградње). 

-Изјава о неопходном кадровском 
капацитету (попуњена, потписана и    
оверена од стране одговорног лица 
Понуђача). 
- Изјава о неопходном кадровском 
капацитету (попуњена, потписана и    
оверена од стране одговорног лица 
Понуђача).  
Доказ о броју запослених/радно 
ангажованих лица код понуђача:  
ППП-ПД пријава за месец који претходи 
месецу објаве позива за подношење 
понуда или каснији, оверена печатом и 
потписом овлашћеног лица понуђача, 
односно други докази којима се несумњиво 
доказује да понуђач има минимално 10 
(десет) запослених/ радно ангажованих по 
основу уговора о раду или по другом 
основу у складу са Законом (рад ван 
радног односа); 
 
- за дипломиране инжењере, копије личних 
лиценци (фотокопија лиценце мора бити 
оверена печатом имаоца лиценце и са 
његовим потписом), са доказом о радном 
ангажовању којима се на несумњив начин 
доказује да је лице ангажовано код 
понуђача на основу уговора о раду или по 
другом основу  у складу са Законом (МА 
образац, односно Извод из појединачне 
пореске пријаве за порез и доприносе по 



 

 

 

 

-најмање 2 тесара 
-најмање 1 лимара 
-најмање 1 зидара 
-најмање 1 керамичара 
-најмање 2 молера 
-најмање 1 столара 
-најмање 1 водоинсталатера 
-најмање 1 КВ електричара 
 

За Партију 2:  
Понуђач је у обавези да има по 
запосленог/радно ангажованог по 
основу уговора о раду или по другом 
основу у складу са Законом (рад ван 
радног односа): 
-најмање 2 тесара 
-најмање 1 зидара 
-најмање 1 керамичара 
-најмање 2 молера 
-најмање 1 столара 
-најмање 1 водоинсталатера 
-најмање 1 КВ електричара 
 
 

За Партију 3:  
Понуђач је у обавези да има по 
запосленог/радно ангажованог по 
основу уговора о раду или по другом 
основу у складу са Законом (рад ван 
радног односа): 
-најмање 2 тесара 
-најмање 1 лимара 
-најмање 1 зидара 
-најмање 1 керамичара 
-најмање 2 молера 
-најмање 1 столара 
-најмање 1 водоинсталатера 
-најмање 1 КВ електричара 
 

За Партију 4: 
Понуђач је у обавези да има по 
запосленог/радно ангажованог по 
основу уговора о раду или по другом 
основу у складу са Законом (рад ван 
радног односа): 
-најмање 2 молера. 
 

За Партију 5  
Понуђач је у обавези да има по 
запосленог/радно ангажованог по 
основу уговора о раду или по другом 

одбитку, односно прву страну ППП-ПД 
пријаве за месец који претходи месецу 
објаве позива за подношење понуда или 
каснији, са потписом овлашћеног лица 
понуђача, односно уговор на основу којег 
је лице ангажовано код понуђача 
(наведени уговори морају имати датум и 
заводни број понуђача). 
- за остале: радна књижица и М образац са 
изјавама да ће наведени запослени 
обављати одговарајуће послове. 

 



 

 

 

 

основу у складу са Законом (рад ван 

радног односа): 
-најмање 2 тесара 
-најмање 1 зидара 
-најмање 1 лимара 
-најмање 1 керамичара 
-најмање 2 молера 
-најмање 1 столара 
-најмање 1 КВ електричара. 
 

Планирани одговорни извођач мора 
бити ангажован код понуђача на 
основу уговора о раду или по 
другом основу у складу са Законом 
(члан 197-199.). 
 

(*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. Таква 
промена од утицаја је на 
прихватљивост понуде и права 
 понуђача по основу закљученог 
уговора.  
Понуђач је дужан да обезбеди 
кадровски капацитет за све време 
трајања уговора о јавној набавци.  
Нису прихватљиви уговори и/или 
други облици ангажовања који 
садрже одложни услов или рок (у 
смислу, нпр., закључења уговора о 
делу, уговора о привременим и 
повременим пословима или уговора о 
допунском раду између понуђача и 
лица – имаоца одговарајуће личне 
лиценце, који имају клаузулу „уговор 
ће ступити на снагу тек уколико и 
када дође до закључења уговора о 
јавној набавци“). 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Брише се тако да сада гласи: 
 
 

Да располаже неопходним 
кадровским капацитетом: 
  
За све партије:  
да има минимално 10 (десет)  
запослених/радно ангажованих по 
основу уговора о раду или по другом 
основу у складу са Законом (рад ван 
радног односа), од којих je: 
 -најмање 1 (један) дипломирани 
грађевински инжењер са важећом 
лиценцом 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). 
 

За Партију 1: 
Понуђач је у обавези да има по 
запосленог/радно ангажованог по 
основу уговора о раду или по другом 
основу у складу са Законом (рад ван 
радног односа): 
-најмање једног инжењера са 
лиценцом 310  (одговорни 
 пројектант грађевинских 
 конструкција објеката 
 високоградње, нискоградње и 
 хидроградње). 
-најмање 2 тесара 
-најмање 1 лимара 
-најмање 1 зидара 
-најмање 1 керамичара 
-најмање 2 молера 
-најмање 1 столара 
-најмање 1 водоинсталатера 
-најмање 1 КВ електричара 
 

За Партију 2:  
Понуђач је у обавези да има по 
запосленог/радно ангажованог по 
основу уговора о раду или по другом 
основу у складу са Законом (рад ван 
радног односа): 
-најмање 2 тесара 

-Изјава о неопходном кадровском 
капацитету (попуњена, потписана и    
оверена од стране одговорног лица 
Понуђача). 
- Изјава о неопходном кадровском 
капацитету (попуњена, потписана и    
оверена од стране одговорног лица 
Понуђача).  
Доказ о броју запослених/радно 
ангажованих лица код понуђача:  
ППП-ПД пријава за месец који претходи 
месецу објаве позива за подношење 
понуда или каснији, оверена печатом и 
потписом овлашћеног лица понуђача, 
односно други докази којима се несумњиво 
доказује да понуђач има минимално 10 
(десет) запослених/ радно ангажованих по 
основу уговора о раду или по другом 
основу у складу са Законом (рад ван 
радног односа); 
 
- за дипломиране инжењере, копије личних 
лиценци (фотокопија лиценце мора бити 
оверена печатом имаоца лиценце и са 
његовим потписом), са доказом о радном 
ангажовању којима се на несумњив начин 
доказује да је лице ангажовано код 
понуђача на основу уговора о раду или по 
другом основу  у складу са Законом (МА 
образац, односно Извод из појединачне 
пореске пријаве за порез и доприносе по 
одбитку, односно прву страну ППП-ПД 
пријаве за месец који претходи месецу 
објаве позива за подношење понуда или 
каснији, са потписом овлашћеног лица 
понуђача, односно уговор на основу којег 
је лице ангажовано код понуђача 
(наведени уговори морају имати датум и 
заводни број понуђача). 
- за остале копија МА обрасца са изјавама 
да ће наведени запослени обављати 
одговарајуће послове. 

 



 

 

 

 

-најмање 1 зидара 
-најмање 1 керамичара 
-најмање 2 молера 
-најмање 1 столара 
-најмање 1 водоинсталатера 
-најмање 1 КВ електричара 
 
 

За Партију 3:  
Понуђач је у обавези да има по 
запосленог/радно ангажованог по 
основу уговора о раду или по другом 
основу у складу са Законом (рад ван 
радног односа): 
-најмање 2 тесара 
-најмање 1 лимара 
-најмање 1 зидара 
-најмање 1 керамичара 
-најмање 2 молера 
-најмање 1 столара 
-најмање 1 водоинсталатера 
-најмање 1 КВ електричара 
 

За Партију 4: 
Понуђач је у обавези да има по 
запосленог/радно ангажованог по 
основу уговора о раду или по другом 
основу у складу са Законом (рад ван 
радног односа): 
-најмање 2 молера. 
 

За Партију 5  
Понуђач је у обавези да има по 
запосленог/радно ангажованог по 
основу уговора о раду или по другом 
основу у складу са Законом (рад ван 

радног односа): 
-најмање 2 тесара 
-најмање 1 зидара 
-најмање 1 лимара 
-најмање 1 керамичара 
-најмање 2 молера 
-најмање 1 столара 
-најмање 1 КВ електричара. 
 

Планирани одговорни извођач мора 
бити ангажован код понуђача на 
основу уговора о раду или по 
другом основу у складу са Законом 
(члан 197-199.). 
 

(*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. Таква 
промена од утицаја је на 
прихватљивост понуде и права 
 понуђача по основу закљученог 
уговора.  
Понуђач је дужан да обезбеди 
кадровски капацитет за све време 
трајања уговора о јавној набавци.  
Нису прихватљиви уговори и/или 
други облици ангажовања који 
садрже одложни услов или рок (у 
смислу, нпр., закључења уговора о 
делу, уговора о привременим и 
повременим пословима или уговора о 
допунском раду између понуђача и 
лица – имаоца одговарајуће личне 
лиценце, који имају клаузулу „уговор 
ће ступити на снагу тек уколико и 
када дође до закључења уговора о 
јавној набавци“). 

  

                                                                                         Комисија за јавну набавку 


