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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ 
ОПШТИНСКА УПРАВА 
Број: 404-10/2020-III 
Дана: 10.03.2020. године 
П  Е  Ћ  И  Н  Ц  И 
 

 

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС“, бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку је сачинила следећу: 

 

ИЗМЕНУ  И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН бр. 404-10/2020-III 
„ Реконструкција и доградња основне школе“ Душан Вукасовић-Диоген у Купинову. “ 

 

 

   I  У конкурсној документацији на страни 14/203 и 15/203, поглавље V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА. / ДОДАТНИ УСЛОВИ / мења се КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 

КАПАЦИТЕТ/ (Прилог 1). 

 

   II  У конкурсној документацији на страни 13/203 и 14/203, поглавље V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА. / ДОДАТНИ УСЛОВИ / мења се ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ 

КАПАЦИТЕТ/ (Прилог 2). 

 

III У конкурсној документацији на страни 195/203, поглавље XIII ОБРАЗАЦ О 

ПРОИЗВОЂАЧИМА МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ/ брише се позиција D3, преузети нови 

образац XIII ОБРАЗАЦ О ПРОИЗВОЂАЧИМА МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ - Прилог 3. 
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Прилог:1 

предметној јавној набавци –  

- од укупно 100 захтеваних радника минимално 20 грађевинских радника способних за 

рад на висини 

- најмање 1 лице за безбедност и здравље на раду са положеним стручним испитом 

 

Доказ: 

а) обавештење о поднетој пореској пријави ППП-ПД, извод из појединачне пореске 
пријаве за порез и доприносе по одбитку, а којим понуђач доказује да располаже са 
потребним бројем извршилаца. Понуђач је у обавези да достави извод из појединачне 
пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку за месец који претходи месецу објаве 
позива за подношење понуда, оверену потписом овлашћеног лица понуђача. 

б) доказ о радном статусу: за носиоце лиценци који су код понуђача запослени – 
фотокопију уговора о раду и М-А образац,  

в) доказ о радном ангажовању: за носиоце лиценци који нису запослени код понуђача: 

уговор – фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених 

послова или другог уговора о радном ангажовању и одговарајући М образац у складу са 

законом о раду односно законом о доприносима за обавезно социјално осигурање.   

г) фотокопије личних лиценци која се мора оверити његовим потписом.  

д) за лице за безбедност и здравље на раду доставити доказ о радном статусу уколико је 

код понуђача запослен на неодређено време – фотокопија уговора о раду и М-А образац, 

фотокопију потребне  лиценце-уверења. 

Уколико лице за безбедност и здравље на раду није у сталном радном односу код понуђача, 

доказ о радном ангажовању - фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених 

и повремених послова или другог уговора о радном ангажовању и одоговарајући М образац у 

складу са законом о раду односно законом о доприносима за обавезно социјално осигурање) 

ђ) за радника на висини, за запослене на неодређено или одређено време код понуђача – 

фотокопија М-А обрасца; за лице ангажовано ван радног односа код понуђача  - копија 

уговора о радном ангажовању (уговор о обављању привремено повремених послова и 

слично), важећа лекарска уверења о здравственој способности за рад на висини. 

 

5)Обилазак локације 

Обилазак локације је обавезан за понуђаче како би понуђач детаљно прегледао 

локацију и извршио увид у пројектно техничку документацију и добио све неопходне 

информације потребне за припрему прихватљиве понуде. 

Услови и начин обиласка локације  и увида у пројектну документацију одређени су у  

Поглављу III. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 

РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ, Одељак 6. Обилазак 

локације за извођење радова и увид у пројектну документацију. 

 

Доказ: 

Попуњен, потписан и оверен Образац изјаве о обиласку локације за извођење 

радова и извршеном увиду у пројектну документацију (Поглавље XIX. Конкурсне 

документације). 
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Прилог:2 

Услов: 
           Понуђач мора да располаже (по основу власништва, закупа, лизинга) опремом за извођење 
следећих радова: земљаних радова, радова на отклањању шута, зидарских радова, грађевинско-
занатских радова, инсталатерских радова и других радова који се изводе у оквиру предмета јавне 
набавке. 
            Минимално захтевана опрема којом понуђач мора да располаже:  

Врста Количина 

Камион „сандучар“ или кипер 1 комада    

Лако доставно возило 2 комада     

Конзолна дизалица – „врабац“ носивости мин 500кг 1 комада     

Комбинована машина – „Скип“ 2 комада     

Цеваста фасадна скела  1500 м2 

Индустријски усисивач за депоновање прашине мин. Снаге 3,5 kW 1 комада     
 

 

Доказ: 
а) за опрему набављену до краја године која претходи години у којој се спроводи јавна набавка, 
пописна листа или аналитичка картица основних средстава на којим ће видно бити означена 
тражена техничка опрема. Пописна листа мора бити са последњим датумом у години која 
претходи години у којој се јавна набавка спроводи, потписана од стране овлашћеног лица 
понуђача. 
б) за средства набављена у години у којој се јавна набавка спроводи – рачун и  
отпремница; 
в) доказ о закупу – фотокопија уговора о закупу са пописном листом закуподавца; 
г) доказ о лизингу – фотокопија уговора о лизингу. 
ђ) за камионе, багере точкаше и друга возила код којих постоји законска обавеза регистрације без 
обзира на основ коришћења (власништво, закуп, лизинг)– копије саобраћајних дозвола 
(фотокопије и испис из читача) и полисе осигурања важеће на дан отварања; 
Наручилац задржава право да од понуђача накнадно захтева доставу оригинала или оверене 
фотокопије уговора на увид. 
Понуђач је дужан да попуни Образац изјаве о техничкој опремљености, који је дат у Поглављу 
XIV.  Конкурсне документације. Образац мора бити потписан од стране одговорног лица и 
достављен уз понуду.  
е) за сву опрему која подлеже превентивним и периодичним прегледима и проверама доставити 
стручни налаз овлашћене институције о доказу периодичне исправности. 

 4)Кадровски капацитет: 

Услов:  Понуђач мора да располаже потребним бројем и квалификацијама извршилаца за све 

време извршења уговора о јавној набавци и то: 

- најмање 100 извршилаца,  

- најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе 

Србије, и то: лиценцу 400 или 401 или 410 или 411 -који ће решењем бити именован за 

одговорног извођача радова у предметној јавној набавци 

- најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе 

Србије, и то: лиценцу 414 или 413 који ће решењем бити именован за одговорног извођача 

радова у предметној јавној набавци 

- најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе 

Србије, и то: лиценцу 450 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у 

предметној јавној набавци –  

- најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе 

Србије, и то: лиценцу 453 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у 

предметној јавној набавци 

- најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе 

Србије, и то: лиценцу 430 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у  
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Прилог: 3 

XIII. ОБРАЗАЦ О ПРОИЗВОЂАЧИМА МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ 
 

 
Редни 
број 
[1] 

Опис радова 
 

[2] 

Материјал/опрема и захтевани 
критеријуми 

[3] 

Произвођачи 
 

[4] 

Модел 
 

[5] 

7.2 Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku 
mekih ploča, debljine 10 cm, gustine 120 
kg/m3. Kamenu vunu postaviti kao termo i 
zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu 
fasadnih zidova, po detaljima i uputstvu 
projektanta. 
Koristiti kamenu vunu "FKD-S Termal" ili sličnu 
sa: 
- Niskom vrednosti koeficijenta toplotne 
provodljivosti ʎD= 0.035W/mk 
- klasom reakcije na požar A1 - negoriv 
materijal 
- odlične zvučne izolacije guste vlaknaste 
strukture 
Obračun po m² izvedene izolacije. 
Otvori se odbijaju. 

 Niskom vrednosti koeficijenta toplotne 
provodljivosti ʎD= 0.035W/mk 
- klasom reakcije na požar A1 - negoriv 
materijal 
- odlične zvučne izolacije guste vlaknaste 

- strukture 

  

D4 Isporuka i montaža nadgradne svetiljke tipa 
daunlajter 
širokosnopne optike (135 stepeni) izrađena u LED 
tehnologiji predviđena za montažu na plafon za 
osvetljenje hodnika spoljašnjeg prečnika fi219 i 
visine 50mm. Kućište svetiljke je od aluminijuma 
obojenog u belu boju RAL9016, dok je optika I 
reflektor svetiljke napravljena od polikarbonata. 
Stepen mehaničke zaštite je IP20, a otpornost na 
udar je IK02, dok je strujna klasa I. Svetiljka se 
isporučuje u kompletu sa LED modulima sa bojom 
svetlosti 4000K, elektronskim predspojnim 
uređajima i indeksom reprodukcije boje Ra80. 
Efikasnost min 71lm/W, inicijalni fluks sistema je 
2000lm. Maksimalna snaga sistema je 28W. Vreme 
za koji svetlosni fluks padne na 90% inicijalnog 
fluksa je 15.000 sati, dok je vreme dok padne na 
80% 30.000 sati. Temperaturni opseg rada svetiljki 

Isporuka i montaža nadgradne svetiljke tipa 
daunlajter 
širokosnopne optike (135 stepeni) izrađena u 
LED tehnologiji predviđena za montažu na 
plafon za osvetljenje hodnika spoljašnjeg 
prečnika fi219 i visine 50mm. Kućište svetiljke je 
od aluminijuma obojenog u belu boju RAL9016, 
dok je optika I reflektor svetiljke napravljena od 
polikarbonata. Stepen mehaničke zaštite je 
IP20, a otpornost na udar je IK02, dok je strujna 
klasa I. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa 
LED modulima sa bojom svetlosti 4000K, 
elektronskim predspojnim 
uređajima i indeksom reprodukcije boje Ra80. 
Efikasnost min 71lm/W, inicijalni fluks sistema je 
2000lm. Maksimalna snaga sistema je 28W. 
Vreme za koji svetlosni fluks padne na 90% 
inicijalnog fluksa je 15.000 sati, dok je vreme 
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je od 0 do +35 stepeni celzijusa. Svetiljka ima masu 
od 0,8 kg. Svetiljka treba da je usklađena sa 
evropskim direktivama koji važe za proizvode, da 
ima CE znak. Svetiljka je slična tipu Philips 
CoreLine SlimDownlight DN135C LED20S/840 PSU 
II WH. 
Svetiljka se montira u hodnicima. 

dok padne na 80% 30.000 sati. Temperaturni 
opseg rada svetiljki je od 0 do +35 stepeni 
celzijusa. Svetiljka ima masu od 0,8 kg. Svetiljka 
treba da je usklađena sa evropskim direktivama 
koji važe za proizvode, da ima CE znak.  
 

 
Упутство за попуњавање обрасца о произвођачима материјала и опреме:  
 Понуђач треба да попуни образац о произвођачима материјала и опреме на следећи начин: 
У колони 4. (Произвођачи) унети име произвођача материјала/опреме за коју је дата цена у обрасцу структуре цена. 
У колони 5. (Модел) унети име модел/тип материјала/опреме за коју је дата цена у обрасцу структуре цена и за исти приложити технички лист у 
свему у складу са условима конкурсне документације. На техничком листу мора бити уписана веза са овим обрасцем односно редни број из прве 
колоне. Из садржаја техничког листа морају се на недвосмислен начин утврдити наведени критеријуми. 
 
 

Датум:  Потпис овлашћеног лица: 
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IV У осталом делу конкурсна документација остаје неизмењена. 

 
V Ова Измена и Допуна конкурсне документације чини саставни део конкурсне документације. 

VI Наручилац је  објавио Обавештење о продужењу рока за подношење понуда на Порталу 

јаних набавки. 

Комисија за јавну набавку 

Доставити: 

- На Портал јавних набавки 

- на веб-сајт Наручиоца 


