
Република Србија   
Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Апатин 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АПАТИН 
Број:  404- 535/ 2019-IV 

Датум: 23.12.2019. 

Апатин 

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012 и 
14/2015, 68/2015), Наручилац Општинска управа општине Апатин  објављује: 

Измене и допуне конкурсне документације 

у отвореном поступку јавне набавке услуга 

Израда пројектно техничке документације реконструкције и енергетске санације објекта вртића 
„Љубичица“ у Сонти  ЈН 55/2019 

У конкурсној документацији , на стр.10. у делу Додатних услова, кадровски  капацитет, као начин 
доказивања истог гласио је: 

ДОДАТНИ УСЛОВИ – ЧЛАН 76. ЗАКОНА 

Кадровски капацитет Услов: 
Да располаже неопходним кадровским капацитетом – под 

неопходним кадровским капацитетом сматра се  
да понуђач има радно ангажована лица са следећим личним 

лиценцама: 

1. - архитектура 300
2.1. – конструкција и други грађевински објекти 310 или 311 

3. – пројекат хидротехничких инсталација 313 или 314 

4. – пројекат електроенергетских инсталација 350 

5. – пројекат телекомуникација и сигналних инсталација 350 

6. – пројекат машинских инсталација 330 

- Елаборатa енергетске ефикасности објекта са постојећим и 
планираним стањем 381 

Доказ: 
1) Фотокопија Уговора о раду или
2) Копије М образаца којима се потврђује пријава, промена или одјава

на обавезно социјално осигурање за сва тражена запослена лица, 
3) Фотокопија лиценци и потврда о важењу истих

Мења се и  сада гласи : 

ДОДАТНИ УСЛОВИ – ЧЛАН 76. ЗАКОНА 



 

Кадровски капацитет Услов: 
Да располаже неопходним кадровским капацитетом – под 

неопходним кадровским капацитетом сматра се  
да понуђач има радно ангажована лица са следећим личним 

лиценцама: 

1. - архитектура 300
2.1. – конструкција и други грађевински објекти 310 или 311 

3. – пројекат хидротехничких инсталација 313 или 314 

4. – пројекат електроенергетских инсталација 350 

5. – пројекат телекомуникација и сигналних инсталација 350 

6. – пројекат машинских инсталација 330 

- Елаборатa енергетске ефикасности објекта са постојећим и 
планираним стањем 381 

Доказ: 
1) Фотокопија Уговора о раду или
2) Копије М образаца којима се потврђује пријава, промена или одјава

на обавезно социјално осигурање за сва тражена запослена лица, 
3) Фотокопија лиценци



 

У конкурсној документацији , на стр.34 , СПИСАК ЛИЦА КОЈА ЋЕ УСЛУГЕ ПРУЖАТИ ЗА 
НАРУЧИОЦА, гласио је: 

XIII   СПИСАК ЛИЦА КОЈА ЋЕ УСЛУГЕ ПРУЖАТИ ЗА НАРУЧИОЦА 

За поступак јавне набавке: 

Израда пројектно техничке документације реконструкције и енергетске санације објекта вртића „Љубичица“ 
у Сонти , ЈН 55/2019 

Напомена: запослено или по уговору ангажовано лице са важећом лиценцом може бити замењено са 
другим лицем истих квалификација, а Пружалац услуга је у обавези да о томе да обавести Корисника, уз 
достављање одговарајућих доказа о квалификацији (лиценце). 

Прилог: 
- Копија важеће лиценце, са потврдама ИК Србије којом се потврђује да су лиценце важеће (да је на 
дан издавања потврде измирио обавезу плаћања чланарине, као и да му одлуком Суда части издата лиценца 
није одузета). 

- Копија доказа о ангажовању захтеваних лица по основу радног односа (копије радних књижица или 
уговора о раду, или копије уговора о привременим и повременим пословима, или копије М обрасца и сл.) 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ 

ИЗЈАВА 

О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ 

Изјављујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да у моменту подношења понуде имамо 
ангажоване по основу радног односа, уговора о привременим и повременим пословима, и сл.,  који ће бити 
ангажовани у извршењу уговора. 

Имена ангажованих лица: 

1. _____________________________________________________ 

2. _____________________________________________________ 

3. _____________________________________________________ 

4. _____________________________________________________ 

5. _____________________________________________________ 

6. _____________________________________________________ 

Датум: 

________________ Потпис понуђача 

________________ 



Мења се и сада гласи: 

XIII   СПИСАК ЛИЦА КОЈА ЋЕ УСЛУГЕ ПРУЖАТИ ЗА НАРУЧИОЦА

За поступак јавне набавке:

Израда пројектно техничке документације реконструкције и енергетске санације објекта вртића „Љубичица“ 
у Сонти , ЈН 55/2019

Напомена: запослено или по уговору ангажовано лице са важећом лиценцом може бити замењено са 
другим лицем истих квалификација, а Пружалац услуга је у обавези да о томе да обавести Корисника, уз 
достављање одговарајућих доказа о квалификацији (лиценце).

- Копија доказа о ангажовању захтеваних лица по основу радног односа (копије радних књижица или 
уговора о раду, или копије уговора о привременим и повременим пословима, или копије М обрасца и сл.)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ

ИЗЈАВА

О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ

Изјављујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да у моменту подношења понуде имамо 
ангажоване по основу радног односа, уговора о привременим и повременим пословима, и сл.,  који ће бити 
ангажовани у извршењу уговора.

Имена ангажованих лица:

7. _____________________________________________________ 

8. _____________________________________________________ 

9. _____________________________________________________ 

10. _____________________________________________________

11. _____________________________________________________

12. _____________________________________________________

Датум: Потпис понуђача:
_____________      _____________________ 

Комисија за јавну набавку




