
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНО - ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 
07 БРОЈ 404- ЈН-77/18 
17.07.2018. ГОДИНЕ 
 
Предмет: Измена конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности услуга: ГОДИШЊИ СЕРВИС АГРЕГАТА У 

ОБЈЕКТИМА МУП-а, ЈН број 77/18   
  

 
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) 
обавештавамо Вас о измени Конкурсне документације 07 број: 404-ЈН-77/18-4 од 09.07.2018. године у поступку јавне набавке 
услуга: ГОДИШЊИ СЕРВИС АГРЕГАТА У ОБЈЕКТИМА МУП-а, ЈН број 77/18  , која је објављена на Порталу јавних набавки и сајту 
Министарства 09.07.2018. године.  
 
Наручилац врши следеће измене: 
 
ИЗМЕНА : 
Нa стрaни 9 од 43, Поглавље IV кoнкурснe дoкумeнтaциje - УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 
75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, у погледу ДОДАТНИХ УСЛОВАСТОЈИ: 
 

3.    КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ - доказ - 

 
 

Да понуђач има: 

 Најмање једног дипломираног 
инжењера електротехнике, у 
радном односу на неодређено или 
одређено време или ангажованог 
уговором о привременим и 
повременим пословима или 
уговором о делу. 
 

 Најмање пет запослених  радника 
са средњом стручном спремом и то 
електро или машинске струке или у 
радном односу на неодређено или 
одређено време или ангажованог 
уговором о привременим и 

а) Фотокопије обрасца М за запослена лица или 
обрасца М-А или обрасца М-3-А или других 
одговарајућих образаца из којих се види да су 
радници пријављени на пензијско и 
здравствено осигурање (за сваког радника 
појединачно) или укулико су радно ангажована 
– Уговор о радном ангажовању, у складу са 
важећим Законом о раду. 
 

б) За наведеног запосленог или ангажованог  
инжењера електротехнике потребно је доставити  
фотокопију потврде о важности личне лиценце: 
450.  



 

повременим пословима или 
уговором о делу са јасно 
назначеним периодом важења 
уговора и описом посла. 

 

 
А ТРЕБА ДА СТОЈИ: 
 

3.    КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ - доказ - 

 
 

Да понуђач има: 
 

 Најмање пет запослених  
радника са средњом 
стручном спремом и то 
електро или машинске 
струке или у радном односу 
на неодређено или одређено 
време или ангажованог 
уговором о привременим и 
повременим пословима или 
уговором о делу са јасно 
назначеним периодом 
важења уговора и описом 
посла. 

 

а) Фотокопије обрасца М за запослена лица или 
обрасца М-А или обрасца М-3-А или других 
одговарајућих образаца из којих се види да су 
радници пријављени на пензијско и 
здравствено осигурање (за сваког радника 
појединачно) или укулико су радно ангажована 
– Уговор о радном ангажовању, у складу са 
важећим Законом о раду. 
 

  

 
У складу са чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама врши се измена конкурсне документације објављене дана 09.07.2018. 
године на Порталу јавних набавки (http://portal.ujn.gov.rs/) и на интернет страници Наручиоца (www.mup.gov.rs). 
 
У прилогу достављамо нову страницу конкурсне документације: страна 9 и 10. 

 
Понуђачи су дужни да понуду доставе на измењеним страницама конкурсне документације, у супротном ће њихове понуде 
бити неприхватљиве. 
 

 

              КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

http://portal.ujn.gov.rs/

