
ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Назив наручиоца: Управа за заједничке послове републичких органа  

Адреса наручиоца: Београд, Немањина 22-26 

Интернет страница 

наручиоца: 
www.uzzpro.gov.rs 

Врста наручиоца: Органи државне управе 

Врста поступка јавне 

набавке: 
Поступак јавне набавке мале вредности број 138/2020 

Врста предмета: Радови 

Природа и обим радова и 

основна обележја радова, 

место извршења радова, 

ознака из класификације 

делатности, односно 

назив и ознака из општег 

речника набавке: 

Предмет јавне набавке је извођење радова на замени дела 

грађевинске браварије. 

 

Назив и ознака из општег речника: 45421160-3 Браварски 

радови 

Измена конкурсне 

документације: 

На основу члана 63. став 1. и 2. Закона о јавним набавкама 

("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015 и 91/2019),  

врши се измена конкурсне документације и то: 

- у тачки 2.1.2 „Кадровски капацитет (страна 13 од 49) алинеја 

„најмање 2 радника зидарске струке“ се мења и гласи  „најмање 2 

радника занатске грађевинске струке било ког заната“. 

 

Измењене стране конкурсне документације налазе се у прилогу.  

Потребно је да понуду поднесете на измењеним странама 

Конкурсне документације. 

Измена ће бити објављена на Порталу јавних набавки и интернет 

страници наручиоца. 

У свему осталом конкурсна документација остаје неизмењена. 

Лице за контакт: Мила Сашић, телeфон 011/2658-875 



Страна 13 oд 49 

 

Управа за заједничке послове републичких органа  

Београд, Немањина 22-26; МН 138/2020 

2.  ДОДАТНИ УСЛОВИ ( члан 76. ЗЈН ) 

 

 Понуђач у поступку јавне набавке приликом подношења понуде 

мора доказати: 

  

 2.1 Технички и кадровски капацитет 

 

 2.1.1 Технички капацитет 

  Понуђач мора да располаже довољним техничким капацитетом 

и то: 

 - да има (у својини, по основу лизинга или закупа) најмање једно теретно 

регистровано возило носивости до 3,5 тона.  

 

Доказ за правно  

лице: 
Као доказ о поседовању возила доставља се копија 

саобраћајне дозволе возила, а уколико возило није у 

својини понуђача и копије закљученог уговора који 

представља неки од наведених правних основа за 

поседовање возила. 

Доказ за 

предузетнике: 

Доказ за 

физичко лице: 

 

 2.1.2  Кадровски капацитет 

 Кадровски капацитет се односи на број запослених лица код понуђача или 

радно ангажованих по другом правном основу у складу са важећим Законом о 

раду („Службени гласник РС“ бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 

13/2017 – Одлука УС). 

 

Понуђач  мора да располаже довољним кадровским капацитетом: 

- најмање један дипломирани инжењер грађевине са важећом 

лиценцом ИКС-а број 410 или 411 или један инжењер специјалистичких 

струковних студија грађевине са важећом лиценцом ИКС-а број 700; 

-најмање 2  радника браварске струке 

-најмање 2 радника монтажера суве градње 

-најмање 2 радника занатске грађевинске струке било ког заната; 

  

Доказ за правно  

лице: 

- копије образаца М-3а, М или другог одговарајућег 

обрасца из којих се види да су запослена или радно 

ангажована лица пријављена на пензијско осигурање (за 

сваког запосленог појединачно). Уколико се из наведених 

образаца не види профил стручне спреме, понуђач је дужан 

да достави доказ (уверење, диплома или доказ о додатној 

обучености или доказ о преквалификацији). Уз обрасце 

доставити уговор о раду, а за радно ангажована лица, 

уговор о радном ангажовању код послодавца 

- копију важећих лиценци за инжењера са потврдом 

Инжењерске коморе Србије из које се види да одлуком Суда 

части издата лиценца није одузета као и да је измирена обавеза 

плаћања чланарине Комори (доставити у понуди); 

 

 Понуђач је дужан да обезбеди захтевани кадровски капацитет за све 

време трајања уговора
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Управа за заједничке послове републичких органа  

Београд, Немањина 22-26; МН 138/2020 

 
2.1.2. Кадровски капацитет 

Ред.  

бр. 
Име и презиме инжењера са лиценцом ИКС 

Број лиценце 

ИКС 

1 2 3 

1.  
 

 

Ред.  

бр. 

Име и презиме радника 

браварске струке 

Профил и степен стручне 

спреме 

1 2 3 

1.  
  

2.  
  

 

Ред.  

бр. 

Име и презиме радника 

занатске грађевинске струке било ког заната 

Профил и степен стручне 

спреме 

1 2 3 

1. 
  

2. 
  

 

Ред.  

бр. 

Име и презиме радника 

Монтажера суве градње 

Профил и степен стручне 

спреме 

1 2 3 

1. 
  

2. 
  

 

Уписати у табеле потребне податке 

 

Напомена: У случају потребе образац фотокопирати 

 

  Потпис овлашћеног лица 

   

 


