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На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике 

Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015 ), Комисија за јавну набавку радова - 

реконструкција зграде МЗ Нови Итебеј врши  

 

 

ИЗМЕНE КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

• У делу конкурсне документације на страни 10., додатни услов, кадровски 

капацитет, брише се: лиценца бр. 450 – 1 извршилац и на страни 12. Начин на који 

се доказује испуњеност тог додатног услова (Копија личне лиценце 450 за 

одговорног извођача са потврдом Инжењерске коморе Србије да је наведени 

носилац лиценце члан Инжењерске коморе Србије и да му одлуком Суда части 

издата лиценце није одузета, заједно са доказима о радном статусу односно доказ 

којим се на несумњив начин доказује да је исти запослен на неодређено или 

одређено време код понуђача (потребно је приложити фотокопију М или М-А 

обрасца и радне књижице) или је ангажован на основу уговора о привременим и 

повременим пословима (потребно је приложити фотокопију М или М-А обрасца и 

уговора о привременим и повременим пословима) или уговора о делу (потребно је 

приложити уговор о делу и доказ о уплати доприноса на пензијско и здравствено 

осигурање). Уговор о делу, уговор о привременим и повременим пословима и М 

или М-А образац морају бити датирани најкасније са датумом 05.10.2015.године – 

дан пре објављивања Позива за подношење понуда, у супротном понуда ће бити 

одбијена као неприхватљива. Овај доказ треба самостално да испуни Понуђач у 

случају ако понуду подноси самостално или са Подизвођачима, односно овај доказ 

треба да испуни Група понуђача кумулативно.)  

•  У делу конкурсне документације на страни 33. Члан 14. У ставу 2. Брише 

се: „до 10% по техничкој спецификацији – опису радова, у складу са правилима 

Посебних узанси о грађењу“ и треба да стоји: „Евентуални вишкови радова, 

обрачунаваће се на основу обострано потписаног и овереног дневника о стварно 

изведеним радовима, а на основу јединичних цена из предмера радова.“ 

     

 

 

У прилогу: Измењена конкурсна документација по којој треба поднети понуду. 
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