
 

                     

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНО - ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 
07 БРОЈ 404- ЈН-270/19 
06.11.2019. ГОДИНЕ 
 
 

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ УСЛУГА, СА ЗАКЉУЧЕЊЕМ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА: ПРОЈЕКТОВАЊЕ 

МАШИНСКИХ (ТЕРМОТЕХНИЧКИХ) ИНСТАЛАЦИЈА 
ЈН број 270/19 

 
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 
124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац врши измену конкурсне документације у отвореном поступку 
јавне набавке услуга, са закључењем оквирног споразума: Пројектовање машинских (термотехничких) 
инсталација, на начин како следи: 
 
ПИТАЊЕ: 
„У новом  Закону о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 
83/2018) стоји да важење лиценци није условљено плаћањем годишње чланарине у Комори, односно да 
се потврде које су се добијале са важењем од годину дана по уплати о важности лиценци више не издају. 
Шаљем Вам линк Министарства грађевине саобраћаја и инфраструктуре на коме је коментар овог члана 
Закона: 
https://www.mgsi.gov.rs/cir/aktuelnosti/izdavanje-lichnih-licenci-za-inzhenjere-arhitekte-i-prostorne-planere   
Молим Вас да размотрите Ваш захтев за прилагање потврде о важности лиценци.“  

 
Уважавајући информације и појашњења заинтеренованог лица, наручилац врши измену 
конкурсне документације на начин како следи: 

 
ИЗМЕНА: 
На страни 9 Конкурсне документације, Поглавље IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 
75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова; у делу који се односи на „ДОДАТНЕ 
УСЛОВЕ, 
 
 

СТОЈИ:   
„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. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ - доказ - 

 

Да понуђач није био у блокади, односно да 
нема евидентиране дане неликвидности у 
последњих 6 месеци пре објављивања 
Позива за подношење понуда на Порталу 
јавних набавки. 

Потврда Народне банке Србије да понуђач 
није био у блокади, односно да нема 
евидентиране дане неликвидности у 
последњих 6 месеци пре објављивања 
Позива за подношење понуда на Порталу 
јавних набавки. 

http://sea.mup.gov.rs:32224/?dmVyPTEuMDAxJiY5YjlkMTgyZTJlMWYwMjY0OT01REMyNzQwRl8yNzEyN185MjYzXzEmJjI1ODcxMjJlMGM2YmIyMT0xMjMzJiZ1cmw9aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3clMkVtZ3NpJTJFZ292JTJFcnMlMkZjaXIlMkZha3R1ZWxub3N0aSUyRml6ZGF2YW5qZS1saWNobmloLWxpY2VuY2ktemEtaW56aGVuamVyZS1hcmhpdGVrdGUtaS1wcm9zdG9ybmUtcGxhbmVyZQ==


 

2. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ - доказ - 

 Да понуђач у време подношења понуда има: 
А) најмање једног запосленог или радно 
ангажованог дипломираног инжењера 
машинства са одговарајућом личном 
лиценцом издатом од стране Инжењерске 
коморе Србије; 
Б)   најмање једног запосленог или радно 
ангажованог дипломираног инжењера 
електротехнике са одговарајућом личном 
лиценцом издатом од стране Инжењерске 
коморе Србије; 
В) најмање једног запосленог или радно 
ангажованог дипломираног инжењера 
електротехнике са одговарајућом личном 
лиценцом издатом од стране Инжењерске 
коморе Србије; 
Г) најмање једног запосленог или радно 
ангажованог дипломираног инжењера 
грађевине са одговарајућом личном 
лиценцом издатом од стране Инжењерске 
коморе Србије; 
 

Фотокопије обрасца М за запослена лица 
или обрасца М-А или обрасца М-3-А или 
других одговарајућих образаца из којих се 
види да су радници пријављени на пензијско 
и здравствено осигурање (за сваког радника 
појединачно) или укулико су радно 
ангажована – Уговор о радном ангажовању, у 
складу са важећим Законом о раду 
(Напомена: За сваког радника 
појединачно од А до Г) 
 
А) За наведеног запосленог или ангажованог 
дипломираног инжењера машинства 
потребно је доставити фотокопију Потврде о 
важности личне лиценце број 330;  
Б) За наведеног запосленог или ангажованог 
дипломираног инжењера електротехнике 
потребно је доставити фотокопију Потврде о 
важности личне лиценце број 350;  
В) За наведеног запосленог или ангажованог 
дипломираног инжењера електротехнике 
потребно је доставити фотокопију Потврде о 
важности личне лиценце број 353;  
Г) За наведеног запосленог или ангажованог 
дипломираног инжењера грађевине 
потребно је доставити фотокопију Потврде о 
важности личне лиценце број 310 или 311; 
Напомена: једно лице може имати више лиценци 

НАПОМЕНА: Понуђач је у обавези да доказ из члана 76. ЗЈН (додатне услове) достави уз 
понуду“ 

 
А ТРЕБА ДА СТОЈИ:  

„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. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ - доказ - 

 

Да понуђач није био у блокади, односно да 
нема евидентиране дане неликвидности у 
последњих 6 месеци пре објављивања 
Позива за подношење понуда на Порталу 
јавних набавки. 

Потврда Народне банке Србије да понуђач 
није био у блокади, односно да нема 
евидентиране дане неликвидности у 
последњих 6 месеци пре објављивања 
Позива за подношење понуда на Порталу 
јавних набавки. 

2. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ - доказ - 

 Да понуђач у време подношења понуда има: 
А) најмање једног запосленог или радно 
ангажованог дипломираног инжењера 
машинства са одговарајућом личном 
лиценцом издатом у складу са Законом о 
планирању и изградњи; 

Фотокопије обрасца М за запослена лица 
или обрасца М-А или обрасца М-3-А или 
других одговарајућих образаца из којих се 
види да су радници пријављени на пензијско 
и здравствено осигурање (за сваког радника 
појединачно) или укулико су радно 



 

Б)   најмање једног запосленог или радно 
ангажованог дипломираног инжењера 
електротехнике са одговарајућом личном 
лиценцом издатом у складу са Законом о 
планирању и изградњи; 
В) најмање једног запосленог или радно 
ангажованог дипломираног инжењера 
електротехнике са одговарајућом личном 
лиценцом издатом у складу са Законом о 
планирању и изградњи; 
Г) најмање једног запосленог или радно 
ангажованог дипломираног инжењера 
грађевине са одговарајућом личном 
лиценцом издатом у складу са Законом о 
планирању и изградњи; 
 

ангажована – Уговор о радном ангажовању, у 
складу са важећим Законом о раду 
(Напомена: За сваког радника 
појединачно од А до Г) 
 
А) За наведеног запосленог или ангажованог 
дипломираног инжењера машинства 
потребно је доставити фотокопију личне 
лиценце број 330;  
Б) За наведеног запосленог или ангажованог 
дипломираног инжењера електротехнике 
потребно је доставити фотокопију личне 
лиценце број 350;  
В) За наведеног запосленог или ангажованог 
дипломираног инжењера електротехнике 
потребно је доставити фотокопију личне 
лиценце број 353;  
Г) За наведеног запосленог или ангажованог 
дипломираног инжењера грађевине 
потребно је доставити фотокопију личне 
лиценце број 310 или 311; 
Напомена: једно лице може имати више лиценци 

НАПОМЕНА: Понуђач је у обавези да доказ из члана 76. ЗЈН (додатне услове) достави уз 
понуду“ 

 
У складу са чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама врши се измена конкурсне документације 
објављене дана 04.11.2019. године на Порталу јавних набавки (http://portal.ujn.gov.rs/) и на интернет 
страници Наручиоца (www.mup.gov.rs) и у прилогу доставља нову страницу конкурсне документације: 
страна 9. 

 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
 
                                                                                                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://portal.ujn.gov.rs/


 

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. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ - доказ - 

 

Да понуђач није био у блокади, односно да 
нема евидентиране дане неликвидности у 
последњих 6 месеци пре објављивања 
Позива за подношење понуда на Порталу 
јавних набавки. 

Потврда Народне банке Србије да понуђач 
није био у блокади, односно да нема 
евидентиране дане неликвидности у 
последњих 6 месеци пре објављивања 
Позива за подношење понуда на Порталу 
јавних набавки. 

2. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ - доказ - 

 Да понуђач у време подношења понуда има: 
А) најмање једног запосленог или радно 
ангажованог дипломираног инжењера 
машинства са одговарајућом личном 
лиценцом издатом у складу са Законом о 
планирању и изградњи; 
Б)   најмање једног запосленог или радно 
ангажованог дипломираног инжењера 
електротехнике са одговарајућом личном 
лиценцом издатом у складу са Законом о 
планирању и изградњи; 
В) најмање једног запосленог или радно 
ангажованог дипломираног инжењера 
електротехнике са одговарајућом личном 
лиценцом издатом у складу са Законом о 
планирању и изградњи; 
Г) најмање једног запосленог или радно 
ангажованог дипломираног инжењера 
грађевине са одговарајућом личном 
лиценцом издатом у складу са Законом о 
планирању и изградњи; 
 

Фотокопије обрасца М за запослена лица 
или обрасца М-А или обрасца М-3-А или 
других одговарајућих образаца из којих се 
види да су радници пријављени на 
пензијско и здравствено осигурање (за 
сваког радника појединачно) или укулико су 
радно ангажована – Уговор о радном 
ангажовању, у складу са важећим Законом о 
раду (Напомена: За сваког радника 
појединачно од А до Г) 
 
А) За наведеног запосленог или 
ангажованог дипломираног инжењера 
машинства потребно је доставити 
фотокопију личне лиценце број 330;  
Б) За наведеног запосленог или 
ангажованог дипломираног инжењера 
електротехнике потребно је доставити 
фотокопију личне лиценце број 350;  
В) За наведеног запосленог или 
ангажованог дипломираног инжењера 
електротехнике потребно је доставити 
фотокопију личне лиценце број 353;  
Г) За наведеног запосленог или 
ангажованог дипломираног инжењера 
грађевине потребно је доставити 
фотокопију личне лиценце број 310 или 
311; 
Напомена: једно лице може имати више лиценци 

НАПОМЕНА: Понуђач је у обавези да доказ из члана 76. ЗЈН (додатне услове) достави уз 
понуду 
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