
 

Кнеза Вишеслава 1  

11030 Београд 

Број: 01-2244/6 

Датум: 05.07.2019. године 

 
 

ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације у поступку јавне набавке радовa - 

Адаптација тоалета факултета, за потребе Шумарског факултета из Београда, ЈН бр. 
1.3.1/19. 
 

Обавештавамо понуђаче да је дошло до измене конкурсне документације у 
поступку јавне набавке радовa - Адаптација тоалета факултета, за потребе Шумарског 
факултета из Београда, ЈН бр. 1.3.1/19. 

 
Измена конкурсне документације  је следећа: 
 

ПОГЛАВЉЕ IV, страна 6 

 

УМЕСТО: 

 
 
2) У погледу пословног капацитета услов је да је понуђач у последње три године од 

дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки извео  

радове који су предмет јавне набавке, и то минимум 20 (двадесет) закључених и 

реализованих уговора. 

 

3) У погледу кадровског капацитета услов је да понуђач располаже кадровским 

капацитетом, односно да понуђач на дан подношења понуда има радно ангажована лица, 

минимум 30 (тридесет) лица, од тога: 

 

 минимум једног дипломираног инжењера архитектуре са лиценцом 400 - 

Одговорни извођач радова објекта високоградње и унутрашњих 

инсталација водовода и канализације или једног дипломираног 

грађевинског инжењера са лиценцом 410 - Одговорни извођач радова 

грађевинских конструкција и грађевинско - занатских радова на 

објектима високоградње, нискоградње и хидроградње или 411 - 



Одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско - 

занатских радова на објектима високоградње; 

 29 радно ангажованих лица грађевинске струке примерене предмету 

јавне набавке.  

 

За лица ван радног односа - ангажована у складу са Законом о раду 

(„Службени гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) 

период радног ангажовања мора да покрива период за који се уговара 

предметна јавна набавка. 

 
 

ТРЕБА ДА СТОЈИ: 

 

2) У погледу пословног капацитета услов је да је понуђач у последње три године од 

дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки извео  

грађевинске радове, и то минимум 6 (шест) закључених и реализованих уговора. 

 

3) У погледу кадровског капацитета услов је да понуђач располаже кадровским 

капацитетом, односно да понуђач на дан подношења понуда има радно ангажована лица, 

минимум 10 (десет) лица, од тога: 

 

 минимум једног дипломираног инжењера архитектуре са лиценцом 400 - 

Одговорни извођач радова објекта високоградње и унутрашњих 

инсталација водовода и канализације или једног дипломираног 

грађевинског инжењера са лиценцом 410 - Одговорни извођач радова 

грађевинских конструкција и грађевинско - занатских радова на 

објектима високоградње, нискоградње и хидроградње или 411 - 

Одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско - 

занатских радова на објектима високоградње; 

 9 радно ангажованих лица грађевинске струке примерене предмету 

јавне набавке.  

 

За лица ван радног односа - ангажована у складу са Законом о раду 

(„Службени гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) 

период радног ангажовања мора да покрива период за који се уговара 

предметна јавна набавка. 

 

 

 

 



ПОГЛАВЉЕ IV, страна 9 

 

УМЕСТО: 

 
2) У погледу пословног капацитета услов је да је понуђач у последње три године од 

дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки извео  

радове, и то минимум 20 (двадесет) закључених и реализованих уговора. 

Доказ:  

 

 Изјава о реализацији закључених уговора (Образац XII). 

 фотокопије уговора и фотокопије Привремених ситуација/Окончаних 

ситуација. 
 

 

3) У погледу кадровског капацитета услов је да понуђач располаже кадровским 

капацитетом, односно да понуђач на дан подношења понуда има радно ангажована лица, 

минимум 30 (тридесет) лица, од тога: 

 

 минимум једног дипломираног инжењера архитектуре са лиценцом 400 - 

Одговорни извођач радова објекта високоградње и унутрашњих 

инсталација водовода и канализације или једног дипломираног 

грађевинског инжењера са лиценцом 410 - Одговорни извођач радова 

грађевинских конструкција и грађевинско - занатских радова на 

објектима високоградње, нискоградње и хидроградње или 411 - 

Одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско - 

занатских радова на објектима високоградње; 

 29 радно ангажованих лица грађевинске струке примерене предмету 

јавне набавке.  

 

За лица ван радног односа - ангажована у складу са Законом о раду 

(„Службени гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) 

период радног ангажовања мора да покрива период за који се уговара 

предметна јавна набавка. 
 

Доказ: 
 

 копију лиценце 400, 410 или 411 и потврда Инжењерске коморе Србије 

о поседовању важеће лиценце (Напомена: Понуђач може уместо 

траженог доказа, навести интернет страницу на којој су тражени подаци 

јавно доступни). 
 

 Изјава о кадровском капацитету (образац XIII). 
 



ТРЕБА ДА СТОЈИ: 

 

 

2) У погледу пословног капацитета услов је да је понуђач у последње три године од 

дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки извео  

грађевинске радове, и то минимум 6 (шест) закључених и реализованих уговора. 

 

Доказ:  

 

 Изјава о реализацији закључених уговора (Образац XII). 

 фотокопије уговора и фотокопије Привремених ситуација/Окончаних 

ситуација. 
 

 

3) У погледу кадровског капацитета услов је да понуђач располаже кадровским 

капацитетом, односно да понуђач на дан подношења понуда има радно ангажована лица, 

минимум 10 (десет) лица, од тога: 

 

 минимум једног дипломираног инжењера архитектуре са лиценцом 400 - 

Одговорни извођач радова објекта високоградње и унутрашњих 

инсталација водовода и канализације или једног дипломираног 

грађевинског инжењера са лиценцом 410 - Одговорни извођач радова 

грађевинских конструкција и грађевинско - занатских радова на 

објектима високоградње, нискоградње и хидроградње или 411 - 

Одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско - 

занатских радова на објектима високоградње; 

 9 радно ангажованих лица грађевинске струке примерене предмету 

јавне набавке.  

 

За лица ван радног односа - ангажована у складу са Законом о раду 

(„Службени гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) 

период радног ангажовања мора да покрива период за који се уговара 

предметна јавна набавка. 
 

Доказ: 
 

 копију лиценце 400, 410 или 411 и потврда Инжењерске коморе Србије 

о поседовању важеће лиценце (Напомена: Понуђач може уместо 

траженог доказа, навести интернет страницу на којој су тражени подаци 

јавно доступни). 
 

 Изјава о кадровском капацитету (образац XIII). 
 



ПОГЛАВЉЕ V, страна 

 

 

УМЕСТО: 

 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
08.07.2019. године до 09.30 часова, без обзира на начин на који се доставља. Уколико се 
понуда доставља лично, доставити радним данима (понедељак - петак) у времену од 
08.00 - 15.00 часова. 
 
Јавно отварање понуда биће истог дана, тј. 08.07.2019. године у 10.00 часова у 
просторијама школе, на адреси: Шумарски факултет, Кнеза Вишеслава 1, 11030 
Београд. Отварање понуда је јавно и истом могу присуствовати сва заинтересована 

лица, а само овлашћени представници понуђача, који су дужни да своје својство 
представника понуђача докажу предајом овлашћења комисији за спровођење поступка 

јавне набавке, могу активно учествовати у поступку отварања понуда. 
 
 

ТРЕБА ДА СТОЈИ: 

 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
12.07.2019. године до 09.30 часова, без обзира на начин на који се доставља. Уколико се 

понуда доставља лично, доставити радним данима (понедељак - петак) у времену од 
08.00 - 15.00 часова. 
 
Јавно отварање понуда биће истог дана, тј. 12.07.2019. године у 10.00 часова у 
просторијама школе, на адреси: Шумарски факултет, Кнеза Вишеслава 1, 11030 
Београд. Отварање понуда је јавно и истом могу присуствовати сва заинтересована 
лица, а само овлашћени представници понуђача, који су дужни да своје својство 
представника понуђача докажу предајом овлашћења комисији за спровођење поступка 

јавне набавке, могу активно учествовати у поступку отварања понуда. 

 

 

ПОГЛАВЉЕ XII, страна 66 

 
 

УМЕСТО: 

 
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да смо у 

последње три године од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу 

јавних набавки извели  радове  који су предмет јавне набавке, и то минимум 20 (двадесет) 

закључених и реализованих уговора. 

 

 

 



ТРЕБА ДА СТОЈИ: 

 
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да смо у 

последње три године од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу 

јавних набавки извели грађевинске радове, и то минимум 6 (шест) закључених и 

реализованих уговора. 

 
 

ПОГЛАВЉЕ XIII, страна 67 

 
 

УМЕСТО: 

 
 

 Понуђач _____________________________________________[навести назив 
понуђача] у отвореном поступку јавне набавке радова - Адаптација тоалета, ЈН број 

1.3.1/19, за потребе Шумарског факултета из Београда, изјављује под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу да испуњава услов из чл. 76. Закона, односно 
услов дефинисан конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, у погледу 
кадровског капацитета, и то да располаже кадровским капацитетом, односно да на дан 
подношења понуде има радно ангажована лица, минимум 30 (тридесет) лица, од тога: 
 

 минимум једног дипломираног инжењера архитектуре са лиценцом 400 - 

Одговорни извођач радова објекта високоградње и унутрашњих 

инсталација водовода и канализације или једног дипломираног 

грађевинског инжењера са лиценцом 410 - Одговорни извођач радова 

грађевинских конструкција и грађевинско - занатских радова на 

објектима високоградње, нискоградње и хидроградње или 411 - 

Одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско - 

занатских радова на објектима високоградње; 

 29 радно ангажованих лица грађевинске струке примерене предмету 

јавне набавке.  

 
За лица ван радног односа - ангажована у складу са Законом о раду („Службени гласник 
РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 
95/2018 – аутентично тумачење) период радног ангажовања покрива период за који се 
уговара предметна јавна набавка. 

 

 

 

 

 

 

 



ТРЕБА ДА СТОЈИ: 

 
 
 

 Понуђач _____________________________________________[навести назив 
понуђача] у отвореном поступку јавне набавке радова - Адаптација тоалета, ЈН број 

1.3.1/19, за потребе Шумарског факултета из Београда, изјављује под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу да испуњава услов из чл. 76. Закона, односно 
услов дефинисан конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, у погледу 
кадровског капацитета, и то да располаже кадровским капацитетом, односно да на дан 
подношења понуде има радно ангажована лица, минимум 10 (десет) лица, од тога: 
 

 минимум једног дипломираног инжењера архитектуре са лиценцом 400 - 

Одговорни извођач радова објекта високоградње и унутрашњих 

инсталација водовода и канализације или једног дипломираног 

грађевинског инжењера са лиценцом 410 - Одговорни извођач радова 

грађевинских конструкција и грађевинско - занатских радова на 

објектима високоградње, нискоградње и хидроградње или 411 - 

Одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско - 

занатских радова на објектима високоградње; 

 9 радно ангажованих лица грађевинске струке примерене предмету 

јавне набавке.  

 
За лица ван радног односа - ангажована у складу са Законом о раду („Службени гласник 
РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 
95/2018 – аутентично тумачење) период радног ангажовања покрива период за који се 
уговара предметна јавна набавка. 

 
 
 
 
У свему осталом конкурсна документација остаје неизмењена. 

 
Измена конкурсне документације биће објављена на Порталу јавних набавки и 

сајту наручиоца. 
 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


