
 На основу члана 63. Закона о јавним набвкама (,,Службени гласник РС'' број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015) наручилац Градска управа Зајечар, Трг ослобођења број 1 

врши: 

 

III ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

БРОЈ 404-78/9 ОД 11.02.2019. ГОДИНЕ 

 

Набавку услуга  израде ПГР-а  Гамзиградске бање са израдом  катастарског топографског 

плана 

 

У конкурсној документацији за јавну набавку број 404-78 набавку услуга    израде ПГР-а  

Гамзиградске бање са израдом  катастарског –топографског плана: 

- на страни 11/34 у делу „ДОДАТНИ УСЛОВИ, 3.КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 

Понуђач располаже довољним кадровским капацитетом под којим се подразумева да  

има најмање 10 стално   запослених од којих:“ 

Мења се и сада гласи: Понуђач располаже довољним кадровским капацитетом под 

којим се подразумева да  има најмање 10  запослених од којих: 

 

-на страни 12/33 у делу 3. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 
 3.1. Понуђач који наступа самостално, односно, носилац понуде мора да   
 располаже довољним кадровским капацитетом под којим се  подразумева да  има 

најмање 10  стално запосленихзапослених од којих: 

Мења се и сада гласи: 3.1. Понуђач који наступа самостално, односно, носилац понуде 

мора да   
 располаже довољним кадровским капацитетом под којим се  подразумева да  има 

најмање 10  запослених од којих: 

-на страни 12/33 у делу доказа како се доказују КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТИ који гласи: 

 Докази: 

 3.1  Поред попуњеног Списka запослених по квалификацијама, Понуђач је у обавези  да достави и Извод из 

појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку,  односно прву страну ППП-ПД пријаве за 

месец који претходи месецу објаве  позива за подношење понуда или каснији, оверену печатом и 

потписом овлашћеног   лица понуђача. Понуђач мора доставити доказ  (фотокопија радне књижице и М-А   

или другог одговарајућег обрасца), којим на несумњив начин доказује да им 

 За сваког од наведених доставити копије личних лиценци издатих од Инжењерске коморе Србије са 

потврдама о важности лиценце. 

Мења се и гласи: Поред попуњеног Списка запослених по квалификацијама, Понуђач је у обавези  да 

достави и Извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку,  односно прву страну 

ППП-ПД пријаве за месец који претходи месецу објаве  позива за подношење понуда или каснији, 

оверену печатом и потписом овлашћеног   лица понуђача. Понуђач мора доставити доказ  (фотокопија радне 

књижице и М-А   или другог одговарајућег обрасца), или уговоре о раду,Уговора о обављању повремених и 

привремених послова или другог уговора о радном ангажовању на вршењу услуга. 

 За сваког од наведених доставити копије личних лиценци издатих од Инжењерске коморе Србије са 

потврдама о важности лиценце. 

Поменута измена је саставни део конкурсне документације објављене на порталу јавних 

набавки.  

Број 404-78/9 

 

У Зајечару, дана 11.02.2019. године. 



 

 

 

 


