
 
 
 
 
 
 
 
Република Србија 
Град Београд                          
ГРАДСКА ОПШТИНА СУРЧИН      
УПРАВА  
Комисија за јавну набавку                                 
Број: ЈН 52/2016-4                           
Датум: 28.10.2016. године 
 
 
ПРЕДМЕТ: Четврта  измена конкурсне документације за јавну набавку број 52/2016 
–Извођење радова на санацији и адаптацији постојећих објеката јавне намене на КП 
1253/1, 1253/2 и 1254 КО Сурчин 
 
Обавештавамо потенцијалне понуђаче да је дошло до измене конкурсне документације за 

јавну набавку у отвореном поступку број 52/2016 –Извођење радова на санацији и 

адаптацији постојећих објеката јавне намене на КП 1253/1, 1253/2 и 1254 КО Сурчин, 

Измена и допуна конкурсне документације је следећа: 

- На страни  38 конкурсне документације мења се Образац 12 тако што се у колону основ 

радног ангажовања додаје «Г) остали облици у складу са Законом о раду» 

- На страни 39 конкурсне документацију мења се Образац 13 тако што се у напомени у 

делу «У колони основ радног ангажовања уноси се основ радног ангажовања и то: радни 

однос на неодређено/одређено  време, уговор о делу, уговор о повременим и привременим 

пословима» додаје « и остали облици у складу са Законом о раду» 

Потребно је да сви понуђачи за предметни поступак јавне набавке измењене стране 
конкурсне документације одштампају и приложе као саставни део конкурсне 
документације уместо измењених страна. 
 
Прилог: 

- Измена стране  38  за ЈН 52/2016 
- Измена стране 39 за ЈН 52/2016 

 
 
  



 

ИЗМЕНА СТРАНЕ 38 ЗА ЈН 52/2016 
 

ОБРАЗАЦ  12 

 

ИЗЈАВА О ОДГОВОРНОМ 

ИЗВОЂАЧУ РАДОВА 

 

_________________________  (навест назив понуђача) 

 

Одговорни извођач радова по поступку јавне набавке број 52/2016- Извођење радова на 
санацији и адаптацији постојећих објеката јавне намене на КП 1253/1, 1253/2 и 1254 КО 
Сурчин јесте: 

 

Име и презиме Број  лиценце Основ радног ангажовања 
  А) радни однос (одређено или 

неодређено време) 
Б) уговор о делу 
В) уговор о повременим и 
привременим пословима 
Г) остали облици у складу са 
Законом о раду 

 

Напомена: у колони „основ радног ангажовања“ заокружити ознаку а или б или в или Г, у 
зависности од основа ангажовања одговорног извођача радова. Наручилац дозвољава све 
горе наведене основе. 

 

Датум           ОДГОВОРНО ЛИЦЕ 

 

              М.П. 

 

____________           _________________ 

 

 

 



ИЗМЕНА СТРАНЕ 39 ЗА ЈН 52/2016 

ОБРАЗАЦ 13 

ИЗЈАВА О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ 

Понуђач /назив понуђача/  ____________________ под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу изјављује да има најмање  ______ радно ангажованих лица и то:  

Ред. 
Бр. 

Име и презиме Основ радног 
ангажовања 

Напомена (само за 
чланове групе у 
заједничкој понуди) 

Број лиценце 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     

Напомена: 

- У колони „основ радног ангажовања“  уноси се основ радног ангажовања и то: радни однос 
на неодређено/одређено време, уговор о делу, уговор о привременим и повременим 
пословима и остали облици у складу са Законом о раду 

- Наручилац дозвољава све горе наведене основе 
- У колони „напомена“ уноси се назив члана групе код кога је радно ангажовано конкретно 

наведено лице. Колона „напомена“ се односи искључиво на наступ чланова групе у 
заједничкој понуди 

- У колони број лиценце уноси се број лиценце за лице у питању 
- У образац 13 се уписују и инжењери и остала ангажована лица са којима понуђач испуњава 

тражени услов. За лица која поседују лиценцу уписати број лиценце у табелу, а за  остала 
лица са којима понуђач испуњава услов кадровског капацитета у колони  „број лиценце“  
понуђач оставља празна поља уколико они не поседују неку лиценцу. 

- Уколико Понуђач нема запослено лице на пословима безбедности и здравља на раду, 
довољно је да приложи лиценцу привредног друштва које је ангажовано на обављању 
послова безбедности и здравља на раду уз уговор о таквом ангажовању. 

Потпи и печат 

________________ 
 
 




