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На основу члана 63. став 1. Закона о ЈН (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/2015 и 68/15) 

КОМИСИЈА за jавну набавку образована Решењем бр. 404-14-5/20-IV сачинила је: 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

у отвореном поступку јавне набавке бр. 404-14/20-IV–  

Изградња гасне котларнице за насеље Солидарност 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ 

Наручилац ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА 

Адреса Главна 107, Рума 

Телефон број 022/479-070 

Интернет страница www.ruma.rs 

Набавка број 404-14/20-IV 

Позив број 404-14-6/20-IV 

Конкурсна документација број 404-14-7/20-IV 

Датум oбјаве Позива и Конкурсне 

документације 

ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ: 

portal.ujn.gov.rs 

ИНТЕРНЕТ СТР. НАРУЧИОЦА: 
www.ruma.rs 

12.02.2020.г 

ИЗМЕНА И ДОПУНА БРОЈ 404-14-11/20-IV 

ДАТУМ 09.03.2020.г 

 

 

НАПОМЕНА: Наведене измене и допуне чине саставни део конкурсне документације. 

Понуђач је у обавези да Понуду поднесе у складу са предметним изменама и допунама 

конкурсне документације. 
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Врши се измена следећих делова: 

Прилог број 5.- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, у делу додатни 

услови-кадровски капацитет на страни 91/227 и 92/227 конкурсне документације 

и сада гласи: 
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Прилог 5  

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ 

ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

Додатни улови понуђачима прописани чл.76 ЗЈН и то: 

МЕЊА СЕ 4.1. Понуђач, располаже неопходним 

кадровским капацитетом и то:  

 

-1 дипл.грађ.инж. са лиценцом 414  

-1 дипл.грађ.инж. са лиценцом 410  

-1 дипл.грађ.инж. са лиценцом 316 

-10 радника 

-1 дипл.инг.заваривања SRB/IWE/00217-

мора имати завршену основну обуку из 

области заштите од пожара 

-2 дипл.машинска инг.са лиценцом 330 

или 430- мора имати завршену основну 

обуку из области заштите од пожара 

-3 радника са минимум ССС са 

положеним стучним испитом за 

одржавање гасних уређаја, постројења и 

инсталација и најмање две године радног 

искуства на тим пословима- мора имати 

завршену основну обуку из области 

заштите од пожара 

 

-1 дипл.електроинжењер са лиценцом 

350, 352 или 450- мора имати завршену 

основну обуку из области заштите од 

пожара 

 

-2 дипл.инг техничке струке са 

положеним стручним испитом  за 

раднике који раде на пословима заштите 

од пожара- мора имати завршену 

основну обуку из области заштите од 

пожара 

4.1 Списак запослених и копије 

М-3А или М образаца или пријава 

Републичком фонду за ПИО или 

фотокопија уговора за лица ван 

радног односа. 

-копије важећих лиценци и 

потврде о важењу лиценци издате 

од Инжењерске Коморе Србије. 

-доказ о завршеној обуци из 

области заштите од пожара  

И ГЛАСИ 4.1. Понуђач, располаже неопходним 

кадровским капацитетом и то:  

 

-1 дипл.грађ.инж. са лиценцом 414  

-1 дипл.грађ.инж. са лиценцом 410  

-1 дипл.грађ.инж. са лиценцом 316 

-10 радника 

-1 дипл.инг.заваривања SRB/IWE/00217-

мора имати завршену основну обуку из 

области заштите од пожара 

4.1 Списак запослених и копије 

М-3А или М образаца или пријава 

Републичком фонду за ПИО или 

фотокопија уговора за лица ван 

радног односа. 

-копије важећих лиценци и 

потврде о важењу лиценци издате 

од Инжењерске Коморе Србије. 

-доказ о завршеној обуци из 

области заштите од пожара за 
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-2 дипл.машинска инг.са лиценцом 330 

или 430- мора имати завршену основну 

обуку из области заштите од пожара 

-3 радника са минимум ССС са 

положеним стучним испитом за 

одржавање гасних уређаја, постројења и 

инсталација и најмање две године радног 

искуства на тим пословима- мора имати 

завршену основну обуку из области 

заштите од пожара 

 

-1 дипл.електроинжењер са лиценцом 

350, 352 или 450- мора имати завршену 

основну обуку из области заштите од 

пожара 

 

запослене код којих се тражи 

обука 

 

 

 

 

 

 

 


