
 

ИЗМЕНА И ДОПУНА 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

 

Назив наручиоца: Управа за заједничке послове републичких органа  

Адреса наручиоца: Београд, Немањина 22-26 

Интернет страница 

наручиоца: 
www.uzzpro.gov.rs 

Врста наручиоца: Органи државне управе 

Врста поступка јавне 

набавке: 
Јавна набавка мале вредности број 108/2018 

Врста предмета: Услуге 

Опис предмета набавке, 

назив и ознака из општег 

речника набавке: 

Предмет јавне набавке je набавка услуге сервисирања и 

отклањања кварова дизел агрегата.  

Назив и ознака из општег речника: 50000000-5 Услуге 

одржавања и поправке. 

Измена конкурсне 

документације: 

На основу члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама 

("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015), врши се измена и допуна конкурсне 

документације на странама 10 од 48 и 13 од 48, 

,,ДОДАТНИ УСЛОВИ” у  тачки 2. Кадровски 

капацитет.  

У тачки 2 - Кадровски капацитет врши се следећа 

измена и допуна  Конкурсне  документације: 

Уместо захтеваног услова ,,Понуђач треба  да има 

најмање једног инжењера електротехнике са VI 

степеном стручне спреме, запосленог или радно 

ангажованог, у складу са важећим Законом  о раду, који 

поседује уверење о обучености за рад на агрегатима 

Torpedo мотори и  MTU мотори”, од понуђача се 

захтева следеће:  

Понуђач треба да има:  

- најмање једног инжењера електротехнике са VI 

степеном стручне спреме, запосленог или радно 

ангажованог, у складу са важећим Законом  о раду, који 

поседује уверење о обучености за рад на агрегатима 

MTU мотори. 

- најмање једног сервисера електро или машинске 

струке са IV степеном стручне спреме који поседује 

уверење о обучености за рад на агрегатима Torpedo 

мотори. 

У свему осталом конкурсна документација остаје 

неизмењена. 

Потребно је припремити понуду на измењеним 

странама конкурсне документације које се налазе у 

прилогу и биће објављене на Порталу јавних набавки и 

на интернет страници наручиоца. 

Лице за контакт: Мила Сашић, телeфон 011/2658-875 



Страна 10 од 48 

 

 

2.Кадровски капацитет  

 

  Понуђач треба да има: 

  -најмање једног инжењера електротехнике са VI степеном стручне 

спреме, запосленог или радно ангажованог, у складу са важећим Законом  о раду, који 

поседује уверење о обучености за рад на агрегатима MTU мотори; 

       -најмање једног сервисера електро или машинске струке са IV 

степеном стручне спреме, запосленог или радно ангажованог, у складу са важећим 

Законом  о раду, који поседује уверење о обучености за рад на aгрегатима Torpedo 

мотори. 

 

Доказ за правно  

лице: 

- Копија обрасца М-3а, М или другог одговарајућег образца из 

кога се види да је понуђач пријавио запосленe или радно 

ангажованa лица на пензијско и инвалидско осигурање;  

- За инжењера електротехнике са VI степеном стручне спреме 

Уверење о обучености за рад на агрегатима  MTU мотори; 

- За сервисера електро или машинске струке са IV степеном 

стручне спреме Уверење о обучености за рад на агрегатима  

Torpedo мотори; 

Уколико у наведеним обрасцима нису евидентирани профил и 

степен стручне спреме, понуђачи су дужни да доставе други 

одговарајући доказ (фотокопија радне књижице, дипломе, доказ 

о додатној обучености за рад, преквалификацији или слично). 

Доказ за 

предузетнике: 

Доказ за физичко 

лице: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Страна 13 од 48 

 

Управа за заједничке послове републичких органa  

Београд, Немањина 22-26; МН 108/2018  

 

 

 

 
ДОВОЉАН КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ  

 

 

 

Ред. 

бр. 

Име и презиме инжењера електротехнике са 

VI степеном стручне спреме - MTU мотори 

Профил и степен 

стручне спреме 

1.   

 

 
Име и презиме сервисера електро или 

машинске струке са IV степеном стручне 

спреме - Torpedo мотори 

 

2.   

 

 

 

 

  Потпис овлашћеног лица 

 М.П.  

   

 

 


