
На основу чл. 54. став 12. тачка 1) и члана 63. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), 

Комисија за јавну набавку извођења радова на уградњи фасадне столарије у 

ЕТШ «Никола Тесла» у Нишу,  јавна набавка брoj 404-1/122Р-2018-28, која се 

спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, врши  

 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

БРОЈ 1 

 

 На страни 18/50 у оквиру поглавља IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, 

врши се измена конкурсне документације, односно мења се тачка 7. Услов из 

чл. 76. став 2. Закона - кадровски капацитет, тако што се додају лиценце 

за одговорног извођача радова бр. 410 и 411, те сада гласи: 

 

„7. Услов из чл. 76. став 2. Закона - кадровски капацитет: да понуђач у 

радном односу (на неодређено или одређено време) или ангажованих по 

основу уговора којим се регулише рад ван радног односа има најмање:  

* 3 радника оспособљених за реализацију предметне јавне набавке и 

* 1 одговорног извођача грађевинских радова који је носилац важеће 

лиценце Инжењерске коморе Србије бр. 400 или 401 или 410 или 411 или  

412 или 413 или 414 или 415 или 418 или 419 или 700 или 800.“ 

 

Остали делови конкурсне документације остају непромењени. 

 

 Понуђач је дужан да понуду сачини и поднесе у складу са 

извршеном Изменом конкурсне документације бр. 1, а у супротном 

понуда ће бити одбијена као неприхватљива, у вези члана 3. тачка 33) 

Закона о јавним набавкама. 

Измењена страница бр. 18/50 је саставни део конкурсне документације. 

 

У складу са извршеном Изменом конкурсне документације бр. 1, а на 

основу члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама, продужава се рок за 

подношење понуда. 

Понуда се сматра благовременом ако је примљена на адресу: Град 

Ниш, Градска управа града Ниша, Службе за јавне набавке, Ул. 7. јули бр. 6 

(канцеларија број 13, први спрат), 18105 Ниш, најкасније до 27.11.2018. 

године, до 12:00 сати, непосредно или путем поште. 

Јавно отварање понуда ће се обавити истог дана, 27.11.2018. године, по 

истеку рока за подношење понуда, у 13:00 сати, у објекту Града Ниша, Ул. 7. 

јули бр. 6, 18105 Ниш. 

 

Прилог: - Измењена страна 18/50 

 



 

Измена КД бр. 1 за ЈН бр. 404-1/122Р-2018-28 - страна 18/50  

IV         УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ 

ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који 

испуњава обавезне и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке. 

 

Обавезни и додатни услови које понуђач у поступку јавне набавке мора 

доказати: 

1. Услов из чл. 75. став 1. тач. 1) Закона: да је регистрован код 

надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

2. Услов из чл. 75. став 1. тач. 2) Закона: да он и његов законски 

заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 

криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 

мита, кривично дело преваре; 

3. Услов из чл. 75. став 1. тач. 4) Закона: да је измирио доспеле порезе, 

доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије 

или стране државе када има седиште на њеној територији; 

Напомена: Понуђач  је у обавези да измири све доспеле порезе, доприносе и 

друге јавне дажбине, чији је обвезник, у складу са важећим прописима 

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији, 

што значи не само на територији где има регистровано седиште већ и 

уколико има обавезу измирења одређених јавних дажбина и према другим 

локалним самоуправама сходно Закону о финансирању локалне самоуправе; 

4. Услов из чл. 75. став 2. Закона: да је поштовао обавезе које произлазе 

из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 

заштити животне средине, као и да нема изречену меру забране обављања 

делатности на снази у време подношења понуде; 

5. Услов из чл. 76. став 2. Закона - финансијски капацитет: да је у 

последње 3 (три) обрачунске године (2015, 2016. и 2017. године) остварио 

укупно приходе у износу од најмање 2.000.000,00 динара; 

6. Услов из чл. 76. став 2. Закона - пословни капацитет: да је у 

последњe 3 (три) годинe до дана објављивања позива за подношење понуда 

на Порталу јавних набавки извео радове који су исти или слични предмету 

јавне набавке у збирном износу најмање 2.000.000,00 динара без ПДВ-а; 

7. Услов из чл. 76. став 2. Закона - кадровски капацитет: да понуђач у 

радном односу (на неодређено или одређено време) или ангажованих по 

основу уговора којим се регулише рад ван радног односа има најмање:  

* 3 радника оспособљених за реализацију предметне јавне набавке и 

* 1 одговорног извођача грађевинских радова који је носилац важеће 

лиценце Инжењерске коморе Србије бр. 400 или 401 или 410 или 411 или 

412 или 413 или 414 или 415 или 418 или 419 или 700 или 800. 


