
 

 
Број: ЈН 11/16/ЈНМВ 

Датум: 31.03.2016.  

 

       У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама  (Сл. Гласник Републике 

Србије бр. 124/2012,14/15,68/15 у даљем тексту ЗЈН), Наручилац врши: 

 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ- ЗА НАБАВКУ  УСЛУГА  

Услуга пројектовања адаптације корисничких соба и купатила (за потребе 

лиценцирања) 

11/16/ЈНМВ 

 

Дана 22.03.2016. године  на Порталу јавних набавки и сајту Наручиоца  објављен је 

позив за прикупљање понуда и конкурсна документација у поступку јавне набавке 

мале вредности, број 11/16/ЈНМВ, у којој Наручилац врши измену на следећи 

начин: 

                                                             I 

 

 У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН 11/16/ЈНМВ мења се следеће 

поглавље: 
 IV  -  Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона (страница 

9. и 10.) 
 

 

Нови рок за подношење понуда је 07.04.2016.године до 9 часова.  

Рок за отварање понуда је 07.04.2016.године у 9:30 часова. 

 

У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена. 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА И 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
 

 УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.  
ЗАКОНА 

 
 Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има 

понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку 
јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

12. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

13. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да 
није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична 
дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) 
Закона); 

14. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране 
државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. 
тач. 4) Закона); 

      4)  Да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о 
          заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне 
          средине, као и да нема забрану обављања делатности која је 
на  снази у време подношења понуде. 

 
 

 Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, 
мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне 
набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:  
 

Услови који се односе на испуњеност кадровског капацитета: 
 
да има ангажовано  лице или лица уговором о раду или уговором о 
делу или уговором о привемено-повременим пословима које 
поседују следеће  пројектантске лиценце: 

-пројектантска лиценца за грађевинске радове 310 или 311 или 312 
или 313 или 314 или 315 или 318 и 
-пројектантска лиценца за електро радове 350 са уверењем о  
положеном стручном испиту за систем дојаве пожара и 
пројектантска лиценца 353 и 

-пројектантска лиценца за радове на водоводу и канализацији  310 
или 314 и  
-пројектантска лиценца за машинске радове 330  и 
 



За пројектовање у области противпожарне заштите ангажовано  
лице мора да поседује Уверење МУП-а за обављање наведених 
послова. 
 
У уговору о делу односно привремено-повременим пословима 
посебно мора бити наведено да је лице ангажовано за потребе 
реализације јавне набавке број 01/16/ЈНМВ која се односи на 
набавку услуга пројектовања адаптације корисничких соба и 
купатила (за потребе лиценцирања).Такође, лице може бити 
ангажовано уговором о раду на неодређено и одређено време. 
Уколико је лице ангажовано уговором о раду на одређено време 
потребно је да период његовог ангажовања покрива период 
извођења радова, дакле он мора бити у радном односу сво време 
извођења радова. 

 
 

 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са 
чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне 
услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. 

 
 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 

понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. 
тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


