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На основу члана 63. став 1. и 5. и члана 54. став 12. тачка 1) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија врши: 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
за јавну набавку услуга – Пројекат енергетске ефикасности за дечији 

вртић  
ЈН ОП бр. 02/2020 

 

1. У делу конкурсне документације  II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
(СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ 
УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 
КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, 
ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. за јавну набавку ЈН бр 2/2020 на страници 6   

ДОДАЈЕ СЕ  

Објекат „Плави чуперак“ је спратности П+1. Укупне бруто површине 2.600м2. 

 

2. У делу конкурсне документације  III  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 
ТИХ УСЛОВА за јавну набавку ЈН бр 2/2020 на страници 9  

УМЕСТО  

 

 

 



3. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ  

 

 

1. Да понуђач  до рока за подношење понуда:  

• израдио у последње три године, најмање три (3) Идејна 
пројекта енергетске санације-ИДП са Елаборатом 
енергетске ефикасности за јавне зграде, укупне нето 
површине веће од 9.000м2 од тога један пројекат најмање 
површине 3.000м2. 

2. Да понуђач (самостално или са подизвршиоцем) до рока 
за подношење понуда:  

• израдио у последње три године, најмање шест (6) 
Сертификата о енергетским својствима зграда- Енергетски 
пасош за јавне зграде, укупне нето површине веће од 
30.000м2 од тога један објекат  најмање површине 
10.000м2. 

 

 

 

1. ДОКАЗ: Копија 
уговора  

2. ДОКАЗ: Копија 
уговора  

 

 

 

ТРЕБА ДА СТОЈИ 

3. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ  

 

 

Да понуђач  до рока за подношење понуда:  

• израдио у последње три године, најмање три (3) Идејна 
пројекта енергетске санације-ИДП са Елаборатом 
енергетске ефикасности за јавне зграде, укупне нето 
површине минимално  7.800м2 од тога један пројекат 
најмање површине 2.600 м2. 

2. Да понуђач (самостално или са подизвршиоцем) до рока 
за подношење понуда:  

• израдио у последње три године, најмање три (3) 
Сертификата о енергетским својствима зграда- Енергетски 

 

 

1. ДОКАЗ: Копија 
уговора  

2. ДОКАЗ: Копија 
уговора  

 

 



пасош за јавне зграде, укупне нето површине минимално 
7.800м2 од тога један објекат  најмање површине 2.600 м2. 

 

 

2. У делу конкурсне документације  III  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. 
И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА за јавну набавку ЈН бр 2/2020 
на страници 9 

УМЕСТО 

4. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ  

 

 

 

 

1. Да понуђач до рока за подношење понуда има на 
неодређено време запослена лица у сталном радном 
односу у складу са Законом о раду, минимално једно 
(1) лице са минимум пет (5) година искуства у изради 
пројеката са лиценцом ИКС- 300 

2. Да понуђач до рока за подношење понуда има на 
неодређено време запослена лица у сталном 
радном односу у складу са Законом о раду, 
минимално два (2) лица са минимум пет (5) година 
искуства у изради Елабората енергетске 
ефикасност са лиценцом ИКС- 381;  
 да је најмање једно лице из претходног навода 

1) завршило обуку из области термографско 
снимање зграда према ISO 9001 и поседују 
најмање један важећи сертификат Термографер 
категорије 1, сертификован према ISO 9001. 

 да је најмање једно лице из претходног навода 
1) завршило обуку из области ваздушне 
пропустљивости зграда- „Blower door“ према 
ISO 13829 и поседује најмање један важећи 
сертификат о похађању исте. 

 

 

1. фотокопија 
уговора о раду 
на неодређено 
време и 
пратећи  МА 
образац, копија 
лиценце 

 

2. фотокопије 
уговора о раду 
на неодређено 
време и 
пратећи МА 
образац, копија 
лиценци, 
копија 
сертификата 

 

 



ТРЕБА ДА СТОЈИ 

4. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ  

 

 

 

 

1. Да понуђач до рока за подношење понуда има на 
неодређено време запослена лица у сталном радном 
односу у складу са Законом о раду, минимално једно 
(1) лице са минимум пет (5) година искуства у изради 
пројеката са лиценцом ИКС- 300 

2. Да понуђач до рока за подношење понуда има на 
неодређено време запослена лица у сталном 
радном односу у складу са Законом о раду, 
минимално два (2) лица са минимум пет (5) година 
искуства у изради Елабората енергетске 
ефикасност са лиценцом ИКС- 381;  
 да је најмање једно лице из претходног навода 

1) завршило обуку из области термографско 
снимање зграда и поседују најмање један 
важећи сертификат Термографер категорије 1,  

 да је најмање једно лице из претходног навода 
1) завршило обуку из области ваздушне 
пропустљивости зграда- „Blower door“ према 
ISO 13829 и поседује најмање један важећи 
сертификат о похађању исте. 

 

 

1. фотокопија 
уговора о раду 
на неодређено 
време и 
пратећи  МА 
образац, копија 
лиценце 

 

2. фотокопије 
уговора о раду 
на неодређено 
време и 
пратећи МА 
образац, копија 
лиценци, 
копија 
сертификата 

 

 

 

Финансијски и технички капацитет остају непромењени.  

У складу са чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ 
ПОНУДА ОСТАЈЕ ИСТИ.  Рок за подношење понуда је 27.03.2020. године, до 10,00 часова, 
последњег дана рока. 

У свему осталом конкурсна документација се не мења. 

Ова измена чини саставни део конкурсне документације. 

Комисија за јавну набавку 


