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ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЕ  ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
РАДОВА -  санација крова и посебно лучног крова фискултурне сале на ОШ „ЈОЖЕФ 

АТИЛА“ НОВИ САД – ЈН ОП 5/2014,објављене 17.04.2013 на Порталу јавних набавки и интернет 
страници наручиоца (www.jatila.edu.rs)  

 
У складу са чланом 63  став 1 Закона о јавним набавкама врше се измене и допуне конкурсне 
документације које се састоје у следећем: 

1 Страна 2 – пасус 1.'' На основу члана 54. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС БР.      
124/2012), члана 6 . Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњеностуи услова (Сл. Гласник РС бр. 
29/2013) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности  број; 37-5/29 од 
07.04.2014.године;'' 

            мења се тако да сада гласи ''На основу члана 54. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС БР.      
           124/2012), члана 2 . Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у     
           поступцима  јавних набавки и начину доказивања испуњеностуи услова (Сл. Гласник РС бр.  
           29/2013) и Одлуке  о покретању поступка јавне набавке – отворени поступак -  број; 37-5/29  
           од 07.04.2014.године'' 
 

2. Страна 2 – пасус 2 ''Комисија за спровођење поступка јавне набавке мале вредности 
образована решењем директора број 37-5/30 од 07.04.2014.године припремила је ''  

     мења се тако да сада гласи''Комисија за спровођење поступка јавне набавке – отворени     
  поступак -  образована    решењем директора број 37-5/30 од 07.04.2014.године припремила је'' 

 
3. У делу 6 -  ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ 

НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА; 
 
ТАЧКА 7. – ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ - ''2 грађевинске дизалице носивости минимум 5 тона'' МЕЊА СЕ И ГЛАСИ 

             ''1 грађевинска дизалица носивости минимум 5 тона'' 
 

4. У делу 6 -  ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ 
НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА; 
 

            ТАЧКА 8 - КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ – Неопходан кадровски капацитет – МЕЊА СЕ И ГЛАСИ -  
''Понуђач пре објављивања јавног позива мора да има  запослених  најмање - 10 радника од тога: 
а)  

• 6 радника грађевинске струке који могу радити на висини 

• најмање 4 радника –лимара који морају радити на висини 

 

б) 

• једног   дипломираног грађевинског  инжењера са лиценцом 410 или 411 
 

в) 
• једно лице са уверењем од стране Управе за безбедност и здравље на раду о положеном стручном 

испиту о практичној опособљености за обављање послова безбедности и здраваља на раду 

докази којима се доказује испуњеност траженог кадровског капацитета: 
ППП ПД образац за последња два месеца  који  претходе месецу  објављивању јавног позива, оверен 
од стране понуђача, са достављеним обрачуном по истом  од стране пореске управе.У истом морају 
бити јасно обележени радници који ће изводити радове на објекту а чије ће присуство нa 
градилишту контролисати надзорни одган.   



а)Копија уговора о раду или другог уговора , М обрасца ,за тражене раднике и извештај о 
периодичном лекарском прегледу за тражене раднике који могу радити на висини. 
б) - М обрасце за тражене инжењере и Уговоре о раду 
- копије важећих лиценци Инжењерске коморе Србије са потврдом  
 в) Копија уговора о раду и М обрасца 
копија лиценце за обављање послова безбедности и здравља на раду издата од стране надлежног 
министарстав рада Републике Србије.'' 

  
Комисија за јавну набавку 

 


