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На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 
124/12 и 14/15), наручилац мења Конкурсну документацију број: 573-8/16 од 27. 
маја 2015. године, како следи: 
 
 

1) У делу 6. конкурсне документације, Додатни услови за понуђача члан 76 
став 2. ЗЈН, мења се услов под тачком 6.1) Довољан кадровски капацитет, 
тако да сада гласи:  

 
„Довољан кадровски капацитет понуђач испуњава ако достави потписану и оверену 
Изјаву о кључном техничком особљу којом потврђује да пре објављивања јавног 
позива у радном односу на одређено и/или неодређено време или по другом, Законом 
о раду («Службени гласник РС, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), правно 
дозвољеном основу има ангажовано најмање 30 запослених радника од којих : 
 

− најмање једног дипломираног инжењера са важећом лиценцом ИКС 400 
− једног дипломираног инжењера са важећом лиценцом ИКС 410 
− једног дипломирана инжењера са важећом лиценцом ИКС  430 
− један дипломирани инжењера са важећом лиценцом ИКС 450 
− једног дипломираног инжењера са важећом лиценцом ИКС 453 
− најмање једог инжењера ( може бити и инжењер од горе наведених) који 

поседује лиценцу МУП-а и то:електро- Б.2  и машински Б.1 стим да један 
од њих поседује лиценцу  А, 

− најмање једно лице сертификовано за пуштање у рад УПС система и 
start-up клима ормана (може бити једно лице које је сертификовано за 
оба) 

 
Доказ за правно лице:  
 
 
Доказ за предузетнике:  
 
 
Доказ за физичко лице:  

 
1.Копије обрасца М или други одговарајући образац  из 
којег се види да су запослена лица пријављена на 
пензијско осигурање, за сваког запосленог појединачно и 
копије радних књижица;  
2.Копије личних важећих лиценци одговорних 
пројектаната, са потврдама Инжењерске коморе Србије из 
којих се види да одлуком Суда части издата лиценца није 
одузета као и да је измирена обавеза плаћања чланарине 
Комори (за сваког појединачно) и копије захтеваних 
лиценци МУП-а   
3. Копије сертификата за пуштање у рад наведене опреме 
 

                 
“ 

2) У делу 6. конкурсне документације, Додатни услови за понуђача члан 76 
став 2. ЗЈН, мења се услов под тачком 6.3) Сертификати ИСО 9001 и 
ИСО 18001, тако да сада гласи:  

 
„6.3 Стандард OHSAS 18001  
 
          Понуђач мора да поседује Стандард OHSAS 18001 којим се обезбеђује 
квалитет управљања заштитом здравља и безбедности на раду. 
          У случају достављања понуде од стране групе понуђача, тражени стандард мора 
да поседује овлашћени члан групе понуђача за укупне послове. 



Напомена: У случају да понуђач не поседује сертификат, већ потпише уговор о 
обезбеђењу квалитета са организацијом која га поседује, неће се прихватити. “  

 
3) У делу 7. конкурсне документације, Упутство понуђачима како да сачине 

понуду, мења се услов под тачком 7.1) Подаци о језику на којем понуда 
мора да буде сачињена, тако да сада гласи:  

 
„1. Понуда мора бити сачињена на српском језику.  
      
2. Понуда, документација и сва кореспонденција везана за понуду морају бити 

на српском језику, изузимајући називе опреме коју је наручилац у спецификацији 
описао на страном језику. Уколико је документ на страном језику, мора бити 
преведен НА СРПСКИ ЈЕЗИК И ОВЕРЕН ОД СТРАНЕ СУДСКОГ ТУМАЧА..  

 
3. Техничка документација може бити на енглеском језику.“ 
 

 
4) У свему осталом, конкурсна документација остаје непромењена. 
 

 
5) Ове измене и допуне чине саставни део конкурсне документације. 

 
 
објавити: 

- на Порталу јавних набавки 
- на интернет страници наручиоца 

 
 
 


