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ФМ 740.07.1      Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности за ЈН бр. 20/2019 

 

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 
и 68/15 у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. 
гласник РС“, бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 404-162/2019-2 и 
Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 404162/2019-3, Јавно предузеће „Путеви 
Србије“ Београд, Булевар краља Александра број 282 (у даљем тексту: Наручилац), у року 
предвиђеном за подношење понуда, врши измену и допуну конкурсне документације за јавну 
набавку мале вредности услуга: 

 
ПРОГРАМ ПЛАНСКОГ ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКАТА ЈППС СА АСПЕКТА 

ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ СА COST BENEFIT АНАЛИЗОМ 
 

Број јавне набавке: 20/2019 
 
У поглављу IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 И 76. 

ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 
УСЛОВА, мења се  подтачка 1) тачка 2. Упутство како се доказује испуњеност услова, у оквиру 
Поглавља IV конкурсне докуметације – Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. 
и 76. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова тако да 
сада гласи:  

 
1) Додатни услов из чл. 76. ст. 2. Закона – Потребни кадровски капацитети – 

учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем 
неоверених копија следећих доказа: Важеће личне лиценце одговорних 
пројектаната бр. 371, 333, 353 и 350. Уз наведене лиценце, обавезно се прилажу 
и докази о радном статусу: за наведеног носиоца лиценце који је код понуђача 
запослен – фотокопија М обрасца, односно за носиоца лиценце који није 
запослен код Понуђача: фотокопија уговора о радном ангажовању закључен у 
складу са одредбама Закона о раду. 

 
 


