
  

 
Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Град Суботица 

Комисија за јавне набавке 

Број: IV-404-510/2019 

Број ЈН К 51/19 

Дана: 17.10.2019. 

Суботица, 

Трг слободе 1 

 

 У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту ЗЈН), 

 Наручилац врши  

 

ТРЕЋУ ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – 

ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ 

ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ДОМА КУЛТУРЕ НА ПАЛИЋУ 

 

 Дана 07.10.2019. године је објављен на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца 

позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку број ЈН К 51/19, 

у којој Наручилац, врши измене на следећи начин: 

  

I 

У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН К 51/19, у делу додатних услова за 

кадровски капацитет и у обрасцу број 8 мењају се тачке 8. те  

 

уместо: 

 

„8. Најмање 1 (један) дипломрани инжењер БЗР са положеним струшним испитом о 

практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду;“ 

 

сада гласи: 

 

„8. Најмање 1 (један) дипломрани инжењер БЗР или инжењер других техничких струка 

са положеним струшним испитом о практичној оспособљености за обављање послова 

безбедности и здравља на раду;“ 

 

II 

У осталом делу конкурсна документација остаје непромењенa. 

 

 

Напомена: У прилогу ове измене налази се измењени Образац 8 који су 

понуђачи, на које се ова измена односи, дужни да приложе приликом подношења 

понуде 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ:  8 

 

ИЗЈАВА О РАСПОЛАГАЊУ КАДРОВСКОГ КАПАЦИТЕТА 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем 

следећу 

 

И З Ј А В У 

 

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] 

у поступку јавне набавке услуге техничког прегледа Дома културе на Палићу, број ЈН К 

51/19, има запослено или радно ангажовано, у складу са важећим Законом о раду: 

 

1. Најмање 1 (један) дипломирани инжењер архитектуре са лиценцом број 300 или 301 

или 302 или 400 или 401 Инжењерске коморе Србије, прма Закону о планирању и 

изградњи  („Сл. Гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 50/2013 

– одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014 83/2018, 31/2019  и 37/2019); 

 

2. Најмање 1 (један) дипломирани инжењер грађевинске струке конструктивног смера са 

лиценцом бр. 310 или 311 или 410 или 411, Инжењерске коморе Србије, према закону о 

планирању и изградњи; 

 

3. Најмање 1 (један) дипломирани инжењер хидротехничког смера, са лиценцом број 314 

или 414, Инжењерске коморе Србије, према Закону о планирању и изградњи; 

 

4. Најмање 1 (један) дипломирани инжењер електротехнике са лиценцом 350 или 450 

Инжењерске коморе Србије, према Закону о планирању и изградњи; 

 

5. Најмање 1 (један) дипломирани инжењер телекомуникацијских и сигналних 

инсталација са лиценцом 353, Инжењерске коморе Србије, према Закону о планирању и 

изградњи; 

 

6. Најмање 1 (један) дипломирани инжењер за енергетску ефикасност са лиценцом број 

381, Инжењерске коморе Србије, према Закону о планирању и изградњи; 

 

7. Најмање 1 (један) дипломирани инжењер термотехничких инсталација са лиценцом 

број 330 или 430, Инжењерске коморе Србије, према Закону о планирању и изградњи; 

 

8. Најмање 1 (један) дипломрани инжењер БЗР или инжењер других техничких струка 

са положеним струшним испитом о практичној оспособљености за обављање послова 

безбедности и здравља на раду; 

 

9. Најмање 1 (једно) лице са високом стручном спремом техничке струке и лиценцом за 

израду главног пројекта заштите од пожара; 

10. Најмање 1 (један) – дипломирани инжењер пејзажне архитектуре са лиценцом број 

373, Инжењерске коморе Србије, према Закону о планирању и изградњи; 

 

Датум:_____________                                          Потпис овлашћеног лица понуђача:  

                                                

                                                                                     ________________________                                                        

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача а додатне услове за кадровски 

капацитет испуњавају заједно, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица 

сваког понуђача из групе понуђача.


