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Број: 7043 

Датум: 08.11.2019.г. 

 

 
 
 
На основу члана 63. и члана 54. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС 

бр.124/2012, бр.14/2015 и 68/2015)  комисија сачињава 
 

 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ бр.1 

За јавну набавку мале вредности услуга бр. 11/2019 – Ревитализација надградње 

аутосмећара 
 

 

 

Конкурсна документација се мења на следећи начин: 

Конкурсна документација се мења у Поглављу V  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ 

ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, тачка 1) УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА, део који се односи на  

додатни услов – Кадровски капацитет 

 

који гласи:  

 

1)  Да располаже довољним кадравским капацитетом: 

      

а) Да понуђач има радно ангажована лица: 

- Минимум 1 дипломираног машинског инжењера 

- Минимум 2 хидрауличара 
- Минимум 4 бравара 

 

мења се и сада гласи: 

1)  Да располаже довољним кадравским капацитетом: 

      

а) Да понуђач има радно ангажована лица: 

- Минимум 1 дипломираног машинског инжењера 

- Минимум 2 хидрауличара 
- Минимум 4 бравара 

 

б) Сви кадрови ангажовани на ревитализацији надградње морају поседовати 

потврду о стручној обучености издату од стране произвођача надградње 

„АТРИК“. 
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Такође, конкурсна документација се мења и у Поглављу V  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ 

ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, тачка 2) УПУТСТВО КАКО СЕ 

ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, део који се односи на  испуњеност додатног 

услова – Кадровски капацитет 

 

који гласи:  

 

1.  Да понуђач располаже неопходним кадровским капацитетом: 

   а) - Изјава о кључном  техничком особљу (попуњена и потписана). 

За  лица  наведена у  изјави   о  кључном  техничком  особљу: 

     - Доказ о  радном ангажовању: 
- за лица запослена  код понуђача: фотокопија уговора о раду, 
- за  лица  која  су ангажована по  другом  основу:  одговарајући доказ о радном 
ангажовању, у складу са Законом о раду, и то са чланом 197 до 202. 
     - Доказ за стручну спрему: Фотокопија дипломе о стеченом образовању, или 
други одговарајући доказ на основу кога се може утврдити стручна спрема, односно 
стечено звање. 

 

мења се и сада гласи: 

1.  Да понуђач располаже неопходним кадровским капацитетом: 

   а) - Изјава о кључном  техничком особљу (попуњена и потписана). 

За  лица  наведена у  изјави   о  кључном  техничком  особљу: 

     - Доказ о  радном ангажовању: 
- за лица запослена  код понуђача: фотокопија уговора о раду, 
- за  лица  која  су ангажована по  другом  основу:  одговарајући доказ о радном 
ангажовању, у складу са Законом о раду, и то са чланом 197 до 202. 
     - Доказ за стручну спрему: Фотокопија дипломе о стеченом образовању, или 
други одговарајући доказ на основу кога се може утврдити стручна спрема, односно 
стечено звање. 

 

б) Доказ о стручној  оспособљености запослених: 
- Изјава под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да понуђач у моменту 
подношења  понуде за ову јавну набавку, поседује кадар обучен за  ревитализацију 
надградње, 
-Потврда о стручној обучености за кадрове наведене у Изјави  (не старија од  12 

месеци од дана отварња понуда) издата од стране произвођача надградње „АТРИК“. 
 

 

Ова Измена и допуна конкурсне документације је саставни део конкурсне 

документације бр.6961 од 06.11.2019.г. која је објављена на Порталу јавних набавки 

08.11.2019.г. 

 

У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена.                                                                     

                                                                                

                                                                                   КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

 

 


