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На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), 
Комисија Наручиоца сачињава 
 
 
 

Измену конкурсне документације број 1 

за отворени поступак јавне набавке радова - Инвестиционо одржавање дотрајале фасадне 
столарије у ОШ „Олга Петров“, Банатски Брестовац, 

 бр. XI-13-404-182/2017 

 
 

 
 
 

Комисија Наручиоца за спровођење отвореног поступка јавне набавке јавне набавке радова - 
Инвестиционо одржавање дотрајале фасадне столарије у ОШ „Олга Петров“, Банатски Брестовац, бр. 
XI-13-404-182/2017, врши измену Конкурсне документације, у делу Додатни услови, редни број 3 – 
Технички капацитет, колона - начин доказивања, односно страницу  12/45, a у свему осталом 
Конкурсна документација остаје неизмењена.  
 
Овим обавештавамо понуђаче да ће се измењене стране Конкурсне документације објавити на 
Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. 

 
  

 
Комисија за јавну набавку бр. XI-13-404-182/2017 

 

 
 
НАПОМЕНА КОМИСИЈЕ: 
ИЗМЕЊЕНА СТРАНА ЧИНИ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



             

            12/45  
 

ДОДАТНИ УСЛОВИ 
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за учешће 
у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност додатних 
услова Понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то: 
 

Р. бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 

 

 

 

- Понуђач је у протекле три године (2014, 
2015 и 2016. година) изводио грађевинско-
занатске радове или занатске радове на  
замени PVC спољне столарије на 
пословним или пословно-стамбеним 
објектима, који су предмет ове јавне 
набавке у износу не мањем од 6.000.000,00 
динара без урачунатог ПДВ-а 

- Списак (референтна листа, на меморандуму 
Понуђача, попуњена, потписана и оверена 
печатом ) изведених грађевинско –зантских 
радова или занатске радове на замени ПВЦ 
спољне столарије на пословним или пословно 
–стамбеним објектима са периодом извођења 
радова и копије уговора са фактурама или 
потврде Наручиоца које су потписане и 
оверене печатом од стране овлашћеног лица,  

2. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 

 

- Да Понуђач има  запослене или радно 
ангажоване: 

- Дипломираног инжењера архитектуре 
лиценца 400 или 401 или дипломираног 
инжењера грађевине лиценца 410 или 411 
или 412 или 413 или 414 или 415 или 418 
или 419 или 700 или инжењер грађевине 
лиценца 800, најмање 1 извршилац 

Радници: 

-Зидарске струке, најмање 2 извршиоца 

-Молерске струке, најмање 1 извршилац 

-Браварске струке (3. или 4. степена 
школске спреме), најмање 4 извршиоца 

 

- Образац М, Уговор о раду, Уговор о делу или 
Уговор по другом правном основу за најмање 
једног дипломираног грађевинског инжењера 
или дипломираног инжењера архитектуре, у 
неовереној копији; 
- Фотокопија дипломе за  дипломираног 
грађевинског инжењера, инжењера грађевине 
или дипломираног инжењера архитектуре; 
- Важећа лиценца Инжењерске коморе број 
410 или 411 или 412 или 413 или 414 или 415 
или 418 или 419 или 700 или 800 или 400 или 
401 
и 
Потврда Инжењерске коморе Србије да је 
лиценца важећа, у неовереним копијама 
Образац М, Уговор о раду или Уговор по 
другом правном основу за тражене раднике, у 
складу са Законом о раду  

3.            ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ 

 

- Да Понуђач има: 

-Вибрациону бушилицу, најмање 2 комада, 

- Ручну електричну тестеру, најмање 2 
комада 

- Камион носивости до 2 тоне, најмање 1 
комад 

- За опрему у власништву доставити пописну 
листу основних средстава на дан 31.12.2016. 
године или уколико понуђач опремом не 
располаже по основу власништва онда треба 
да достави важећи уговор о закупу опреме са 
пописном листом основних средстава 
закуподавца на дан 31.12.2016.  За опрему 
прибављену након 31.12.2016. године понуђач 
може да достави копију плаћене фактуре, 

- За возило доставити фотокопије важеће 
саобраћајне дозволе и фотокопију важеће 
полисе осигурања. 

- За возило која није у власништву доставља 
се уговор о зајму или закупу са доказом о 
власништву закуподавца - зајмодавца и 
копијом саобраћајне дозволе на име 
зајмодавца са исписом из читача саобраћајне 
дозволе или уговор о лизингу  са исписом из 
читача саобраћајне дозволе. 

 

 

 
 


