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        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 услуге – пројектно техничка 

документација за реконструкцију болнице, бр. ЈН 14/2018  врши 

 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
У делу  
 

III  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ 

ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

На страни 24 и  25 од 55 

 

УМЕСТО 

 

1. да располаже неопходним пословним капацитетом:  
Доказ: Попуњена референца листа (Образац број 5.), са навођењем назива 

пројекта или дела пројекта, називом наручиоца и М2 образац запосленог лице које 

је учествовали у изради пројекта или дела пројекта код понуђача (односно носиоца 

посла у случају подношења заједничке понуде). 

2.1 Да понуђач (односно неко из групе понуђача у случају пондошења заједничке 

понуде) поседује стандарде ISO 9001 и ISO 14001, ISO 50001, ISO/IEC 27001, 

OHSAS 18001. 

Доказ: Копије тражних сертификата „или одговарајућих“. 

 

2.2  Да понуђач (oдносно носилац посла у случају подношења заједничке понуде ) 

као правно лице поседује велику лиценцу ПО1 за конструкцоију, издату од стране 

Министарства грађевине, саобраћаја и инфраструктуре. 

Доказ: Копија тражене велике лиценце 
 

 

 МЕЊА СЕ ГЛАСИ 
 

 

 

 

                 



 

1. да располаже неопходним пословним капацитетом:  
Доказ: Попуњена референца листа (Образац број 5.), са навођењем назива 

пројекта или дела пројекта, називом наручиоца и М2 образац запосленог лице које 

је учествовали у изради пројекта или дела пројекта код понуђача (односно носиоца 

посла у случају подношења заједничке понуде). 

2.1 Да понуђач (односно неко из групе понуђача у случају пондошења заједничке 

понуде) поседује стандарде ISO 9001 и ISO 14001, ISO 50001, ISO/IEC 27001, 

OHSAS 18001. 

Доказ: Копије тражних сертификата „или одговарајућих“. 

 

2.2  Да понуђач  у обавези да (односно неко из групе понуђача у случају подношења 

заједничке понуде) поседује једну од лиценци за израду техничке документације 

конструкцију и то једну од следећих: П010Г1, П020Г1, П021Г1, П030Г1, П040Г1, П201Г1, 

П202Г1, П203Г1, П204Г1, П093Г1, П050Г1, П051Г1, П052Г1, П053Г1, П111Г1, П120Г1, 

П121Г1, П122Г1, П132Г1, П133Г1, П142Г1, П143Г1, П144Г1, П170Г1, П180Г1, П190Г1 

или П191Г1. 
Доказ: Копија тражене  лиценце 
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Напомена: Овај документ са логом наручиоца пуноважан је без печата и потписа 

 

 


