
 

 
 

     Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ГРАД КИКИНДА 

Комисија за јавну набавку 

Број: V-404-1/2017-56 

Дана: 09.10.2017. године 

        К и к и н д а 

 

 

 На основу члана 63. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015) Комисија за јавну набавку радови – Адаптација првог спрата и фасаде радионице и продајног 

простора „Аутокућа“ доноси 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

У делу конкурсне документације за јавну набавку ЈН бр 56/2017-  Адаптација првог спрата и фасаде 

радионице и продајног простора „Аутокућа“ 

 

III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 
 ДОДАТНИ УСЛОВИ 

 
На страни 34 од 102 

 

Уместо 

 

3.Технички капацитет, услови под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу додатних услова, 
доказују се на следећи начин:  
 
 3.1.Доказ: Изјава понуђача (потписана и оверена печатом под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу од стране овлашћеног лица) којом потврђује да располаже захтеваним техничким 
капацитетом, са копијама очитаних важећих саобраћајних дозвола у моменту отварања понуда, 
 
3.2. Доказ: извод из пописне листе за 2016. 
 
3.3 Доказ: извод из пописне листе за 2016. 
 
3.4 Доказ: извод из пописне листе за 2016. 
 
 
Треба да стоји  
 
3.Технички капацитет, услови под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу додатних услова, 
доказују се на следећи начин:  
 
 Изјава понуђача (потписана и оверена печатом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 
од стране овлашћеног лица) којом потврђује да располаже захтеваним техничким капацитетом, са 



копијама очитаних важећих саобраћајних дозвола у моменту отварања понуда, извод из пописне листе 
за 2016.године или важећи Уговор о закупу или Уговор о лизингу опреме и возила. 
 
 
Настрани 34 од 102 
 
Уместо 
 
4. Кадровски капацитет, услови под редним бројем 4. наведен у табеларном приказу додатних услова, 
доказују се на следећи начин:  
 
 4.1. Доказ: Оверени обрасци IХ.3 и  IХ.4 из конкурсне документације  (потписана и оверена печатом под 
пуном материјалном и кривичном одговорношћу од стране овлашћеног лица) којом потврђује да више 
од шест месеци пре објављивања позива за давање понуда има у радном односу или ангажоване у 
складу са законом најмање  10 радно ангажованих лица, од чега 
-   минимум једног (1) одговорног извођача радова носилац лиценце 400 или 401 или 410 или 411,  
-  минимум једног (1) одговорног извођача радова електротехничке струке са важећом лиценцом 450 
или 451,  
-  1 КВ електричар,   
-   минимум једно (1) лице задужено за безбедност и здравље на раду. 
Уз образац - изјаву, која мора бити потписана и оверена, прилаже и  фотокопије М образаца пријава на 
осигурање за свих 10 радно ангажованих лица,  фотокопије лиценци 400 или 401 или 410 или 411, и 450 
или 451, потврде о важности лиценци и копију лиценце лица задуженог за безбедност и здравље на 
раду. 
 
Треба да стоји  
 
 
4. Кадровски капацитет, услови под редним бројем 4. наведен у табеларном приказу додатних услова, 
доказују се на следећи начин:  
 
 4.1. Доказ: Оверени обрасци IХ.3 и  IХ.4 из конкурсне документације  (потписана и оверена печатом под 
пуном материјалном и кривичном одговорношћу од стране овлашћеног лица) којом потврђује да има у 
радном односу или ангажоване у складу са законом најмање  10 радно ангажованих лица, од чега 
-   минимум једног (1) одговорног извођача радова носилац лиценце 400 или 401 или 410 или 411,  
-  минимум једног (1) одговорног извођача радова електротехничке струке са важећом лиценцом 450 
или 451,  
-  1 КВ електричар,   
-   минимум једно (1) лице задужено за безбедност и здравље на раду. 
Уз образац - изјаву, која мора бити потписана и оверена, прилаже и  фотокопије М образаца пријава на 
осигурање за свих 10 радно ангажованих лица,  фотокопије лиценци 400 или 401 или 410 или 411, и 450 
или 451, потврде о важности лиценци и копију лиценце лица задуженог за безбедност и здравље на 
раду. 
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