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2. ИЗМЕНА  И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Поступајући у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике 

Србије“, бр. 124/2012), врши се друга измена и допуна конкурсне документације за ЈАВНУ 

НАБАВКУ – грађевински, грађевинско – занатски и електро радови на пожарном 

обезбеђењу електро каблова, I фаза 

ВРСТА ПОСТУПКА: ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈНОП 001/2014 
 (ОРН : 50711000 – услуге поправке и одржавања електричних инсталација у зградама) 

 по позиву за подношење понуда објављеном на порталу УЈН и интернет страници наручиоца, 

дана  12.05.2014.год., по приспелом захтеву заинтересованих лица и то: 

 

•  4.2.2. тачка 4)  

„Додатни услов из поглавља 4.1.2, тачка 2), подтачка а) конкурсне документације - Доказ: 

ППОД образац (пореска пријава о обрачунатим и плаћеним доприносима за обавезно 

социјално осигурање на зараде/накнаде) за месец који претходи месецу у коме је објављен 

позив за подношење понуде за предметну набавку којим понуђач доказује да располаже са 

минимум 15(петнест) стално запослених радника, од којих 2 (два) стално запослених радника -

дипломираних инжењера техничке струке (са лиценцом), понуђач мора доставити доказ којим 

на несумњив начин доказује да су исти стално запослени код понуђача. ППОД образац мора 

бити  оверен од стране Пореске управе (фотокопија) „                                                    

  Мења се и гласи: 

„Додатни услов из поглавља 4.1.2, тачка 2), подтачка а) конкурсне документације - Доказ:  М3 

образац фотокопија којим понуђач доказује да располаже са минимум 15(петнаест) стално 

запослених радника, од којих  је 1 (један) стално запослени радник -дипломираних инжењера 

грђевинске струке (са лиценцом 410).» 

 

• 4.1.2 став 2.тачка б) 
« да у оквиру 15 (петнаст) запослених радника на неодређено време, има најмање 1 (једног) 

запосленог радника на неодређено време - дипломираног инжењера, и то:  

- 1 (једног)  дипломираног инжењера грађевинске струке (са лиценцом 410) и  

- 1 (једног) ангажованог  дипломираног инжењера са одговарајућом  лиценцом ; 

Сви ангажовани дипломирани инжењери морају да поседују активне лиценце и да се против 

њих не води поступак. 

Понуђач ће решењем именовати одговорне извођаче радова у предметној јавној набавци који 

поседују напред наведене личне лиценце. 

Мења се и гласи: 

« да у оквиру 15 (петнаст) запослених радника на неодређено време, има најмање 1 (једног) 

запосленог радника на неодређено време - дипломираног инжењера, и то:  

- 1 (једног)  дипломираног инжењера грађевинске струке (са лиценцом 410)  и  

- 1 (једног) ангажованог  дипломираног инжењера( дипломирани инжењер архитектуре  или 

дипломирани инжењер електротехнике) са одговарајућом  лиценцом ; 

Сви ангажовани дипломирани инжењери морају да поседују активне лиценце и да се против 

њих не води поступак. 

Понуђач ће решењем именовати одговорне извођаче радова у предметној јавној набавци који 

поседују напред наведене личне лиценце». 


