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ЈП “Војводинашуме” 

21131 Петроварадин 

ул. Прерадовићева бр. 2 

Број: 1445/1-1 

Дана: 13.11.2019. 

 

У складу чл. 63. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15 и 68/2015), 

Комисија образована Решењем бр. 1446 од 23.10.2019. год.  доноси  

 

ОДЛУКУ О ПРВИМ ИЗМЕНAМА И ДОПУНАМА 

 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ бр. 1445/1 од 08.11.2019. год. 

за јавну набавку радова: 

- ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА МОСТОВА 2019. године: 

РЕКОНСТРУКЦИЈА МОСТА „ШМАГУЦ“ 

 (у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда  

по чл. 36. ст. 1. тч. 5. ЗЈН) 

                                                       (ред. бр. 91/19) 

 

 

I  Конкурсна документација бр. 1445/1 од 08.11.2019. год. МЕЊА СЕ У СЛЕДЕЋЕМ: 

 

 На страни  19/20 Конкурсне документације, део 1.1.1.1. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ,  

мења се и сада гласи: 

 

1.  ПРАВО НА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ИМА ПОНУЂАЧ КОЈИ РАСПОЛАЖЕ 

НЕОПХОДНИМ КАДРОВСКИМ КАПАЦИТЕТОМ И ТО:  

 понуђач мора имати запослена или ангажована лица: минимум 10 производних 
радника.    

 

Сходно захтеваном, Наручилац указује да је Понуђач дужан да током трајања уговора 

за извођење радова обезбеди одговарајући и неопходан стручни кадар. 

 

Доказује се достављањем следећег документа:  

 

Понуђач попуњава, оверава потписом и печатом ,,Изјаву о поседовању неопходног 

кадровског капацитета,, (Прилог број 12 конкурсне документације). Овај Образац се 

доставља у оригиналу.   

 

Наведеном изјавом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 

изјављује и тиме доказује да у моменту подношења понуде поседује неопходни кадровски 

капацитет за вршење радова који су предмет ове јавне набавке, односно да има запослене или 

ангажоване по другом основу (осим по уговору о делу који се, обзиром на правну природу ових 

уговора, закључују ради обављања послова који су ван делатности послодавца) производне 

раднике који ће бити ангажовани на вршењу радова који су предмет ове јавне набавке, а  који 

су уредно пријављени код понуђача и нису одјављени са осигурања.  

 

 

 

 

 



2 

 

 На страни 61 Конкурсне документације: ,,ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОСЕДОВАЊУ 

НЕОПХОДНОГ КАДРОВСКОГ КАПАЦИТЕТА БР. 12“ мења се и сада гласи: 

 

12. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОСЕДОВАЊУ НЕОПХО, ДНОГ КАДРОВСКОГ 

КАПАЦИТЕТА 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као одговорно лице понуђача, овим  

 

ИЗЈАВЉУЈЕМ   

да______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 (уписати пун назив и седиште подносиоца изјаве) 

 

РАСПОЛАЖЕ КАДРОВСКИМ КАПАЦИТЕТОМ потребним за извршење додатних радова на 

реконструкцији и санацији друмско понтонског моста “Шмагуц” на каналу ДТД Пригревица-

Бездан (км 21+350), на катастарским парцелама: 7150, 6675, 6707 К.О. Бачки Моноштор према 

захтеву конкурсне документације у преговарачком поступку без објављивања позива за 

подношење понуда ред.бр.ЈН 91/19 наручиоца ЈП ,,Војводинашуме,, Петроварадин,  

 

односно да у моменту подношења понуде има минимум 10 производних радника 

запослених или ангажованих по другом основу (осим по уговору о делу) који ће бити 

ангажовани на вршењу радова који су предмет ове јавне набавке, а  који су уредно пријављени 

код понуђача и нису одјављени са осигурања.  

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као одговорно лице понуђача, овим 

изјављујем да ћу током трајања уговора обезбедити одговарајући и неопходан кадар за 

извршење радова који су предмет уговора закљученог у јавној набавци ред.бр.91/19.   

 

 

 

                 Датум:                         Потпис овлашћеног лица  

   понуђача/носиоца посла  

_____________________        М.П.    

                         

              ___________________    

Место: _____________________  

  

 

 

 

Напомене:  

 - образац попунити захтеваним подацима, потписати и оверети печатом понуђача. 

Доставља се у оригиналу.  

- у случају да понуду подноси група понуђача, овај додатни услов они испуњавају 

заједно  

-за подизвођача се не доставља доказ о испуњености овог додатног услова.  
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 Наручилац констатује да рок за подношење понуда остаје неизмењен. 

 

 

Ове измене и допуне Конкурсне документације објављује се на Порталу јавних набавки и на 

интернет страници наручиоца: www.vojvodinasume.rs. 

 

 

 

           Председник комисије 

                                                                                  _________________________ 

                        Предраг Мирић, маст.инж.шум. 

 

 

 

 

 

Доставити: 

- на Порталу јавних набавки; 

- на Интернет страници Наручиоца; 

- Сектору за финансије, комерц. послове и маркетинг; 

- Архиви ЈП. 

 

http://www.vojvodinasume.rs/

