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На основу члана 63.став 1. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 
124/12 и 14/15), наручилац мења Конкурсну документацију број: 581-5/16 од септембра 
2015. године, и то: 
 
У делу 5.2 Додатни услови из чл. 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност 
тих услова 

3) Услов: да располаже довољним кадровским капацитетом – да понуђач има у 
радном односу (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, ангажовано најмање: 

- 1 запосленог грађевинског инжењера са важећом лиценцом ИКС-а бр: 310 или 311 и  
   410 или 411 или  1 запосленог инжењера архитектуре са важећом лиценцом ИКС-а 
бр:300 и 400. 
- КВ раднике следећих струка најмање: 

- 1 водоинсталатера 

- 1 електричара  
- 1 столара 
- 1 радника молерско фарбарске струке 
- најмање једно лице са лиценцом односно уверењем за рад на висинама.  
 
Доказ за правно лице 
 

- Копије обрасца М-3а, М или други одговарајући образац, из 
којег се види да су запослена 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, диплому 
или доказ о додатној обучености).  
- копије важећих лиценци за инжењера 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  

 
Докази: Изјава понуђача (попуњена, печатом оверена и потписана – образац 6.9. у делу 
6. конкурсне документације) у којој за свако од запослених лица наводи име и презиме, 
датум заснивања радног односа односно ангажовања и врсту радног односа 
(неодређено/одређено време) односно ангажовања и за свако од наведених лица копије 
обрасца М-3а, М или другог одговарајућег обрасца из кога се види да су запослена лица 
пријављена на пензијско осигурање као и копија тражене важеће лиценце.Лиценца 
односно уверење да је запослено лице завршило обуку односно да је оспособљено за 
рад на висини, 
 

тако да сад гаси: 
3) Услов: да располаже довољним кадровским капацитетом – да понуђач има у 

радном односу (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, ангажовано најмање: 

- 1 запосленог грађевинског инжењера са важећом лиценцом ИКС-а бр: 310 или 311 и  
   410 или 411 или  1 запосленог инжењера архитектуре са важећом лиценцом ИКС-а 
бр:300 и 400. 
- КВ раднике следећих струка најмање: 



- 1 водоинсталатера 

- 1 електричара  
- 1 столара 
- 1 радника молерско фарбарске струке 
- најмање једно лице са сертификатом за безбедан рад на висинама.  
 
 
Доказ за правно лице 
 

- Копије обрасца М-3а, М или други одговарајући образац, из 
којег се види да су запослена 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, диплому 
или доказ о додатној обучености).  
- копије важећих лиценци за инжењера 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  
- Копија важећег сертификата за безбедан рад на висини 

 
Докази: Изјава понуђача (попуњена, печатом оверена и потписана – образац у делу 6. 
конкурсне документације) у којој за свако од запослених лица наводи име и презиме, 
датум заснивања радног односа односно ангажовања и врсту радног односа 
(неодређено/одређено време) односно ангажовања и за свако од наведених лица копије 
обрасца М-3а, М или другог одговарајућег обрасца из кога се види да су запослена лица 
пријављена на пензијско осигурање, копија тражене важеће лиценце као и сертификат 
којим се доказује да је запослено лице завршило обуку односно да је оспособљено 
за рад на висини. 
 
страна 28 од 59 мења се и гласи: 
 
 

ДОВОЉНИ  КАДРОВСКИ  КАПАЦИТЕТ 
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Име и презиме запосленог 
инжењера са   лиценцом 

 
Број лиценце 

 
1. 
 
 

  
(310, 311 или 300)  или (410,411 или 

400) 

 
 

Ред.број  
Име и презиме водоинсталатера 

 
1. 

 

 
Ред.број  

Име и презиме електричара 
 

1. 
 

 



Ред.број  
Име и презиме столара 

 
1. 

 

 
 

Ред.број  
Име и презиме радника молерско фарбарске струке 

 
1. 

 

 
Ред.број  

Име и презиме радника које је завршило обуку за безбедан рад на висини
 

1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 М.П.                          Потпис овлашћеног лица 
 

                                                                                          ________________________ 
 
 

Напомена: Уписати у табеле потребне податке 
 

 
 
У свему осталом, конкурсна документација остаје непромењена. 
 
Ове измене и допуне чине саставни део конкурсне документације. 
 
 
објавити: 

- на Порталу јавних набавки 
- на интернет страници наручиоца 
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