
 
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО  ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ РОБЕ “СРБИЈА КАРГО“ 

Београд, Немањина 6 
____________________________________________________________________________________________ 

ЦЕНТАР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА 

Број: 22/2020 -  1056 

Датум: 06.07.2020. године 
 

                         

ПРЕДМЕТ:  Измене и допуне бр. 1. за јавну набавку у отвореном поступку Чишћење 

просторија (ЈНОП/16)   

 

 

У конкурсној документацији за јавну набавку у отвореном поступку Чишћење 

просторија на страни 21 конкурсне документације стоји: 

 

Да располаже неопходним кадровским капацитетом за ову јавну набавку. 

 

Под неопходним кадровским капацитетом Наручилац подразумева: 

 Да  понуђач  има  минимум  70  (седамдесет)  радно  ангажованих  који имају 

санитарни преглед и важеће санитарне књижице, који су оспособљени за 

безбедан рад и за које је послодавац уредно извршио плаћање пореза  и 

доприноса, у складу са законским обавезама 

 

 Да понуђач има најмање 1 правно или физичко лице задужено за безбедност и 

здравље на раду, које поседује Уверење о положеном стручном испиту и 

практичној  оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на 

раду или Лиценцу за обављање послова безбедности и здравља на раду у 

зависности да ли је у питању правно или физичко лице. 

Доказ:  

- Као доказ достављају се копије уговора о радном ангажовању, као и копије 

образаца пријаве код Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање 

Републике Србије (копије важећих М образаца: М, М-3А, М-4, М4К, М-УН или 

М-УНК), из којих се види да су запослена (радно ангажована) лица пријављена 

на пензијско осигурање најкасније на дан објављивања јавног позива, Обрасци 6 

у складу са Правилником о евиденцијама у области безбедности и здравља на раду за 

сва лица и копије санитарних књижица. 

- копија Извода из ЕБП-ПУРС за свако наведено ангажовано лице (извод из 

појединачне пореске пријаве за порезе и доприносе по одбитку) за онај месец за који 

је послодавац у законској обавези да изврши плаћање пореза и доприноса  

-Уверење о положеном стручном испиту и практичној оспособљености за обављање 

послова безбедности и здравља на раду, а уколико је у питању правно лице 

доставити уговор којим је то лице ангажовано и лиценцу за обављање послова 

безбедности и здравља на раду. 

-Уверење о положеном стручном испиту и практичној оспособљености за обављање 

послова безбедности и здравља на раду, а уколико је у питању правно лице 

доставити уговор којим је то лице ангажовано и лиценцу за обављање послова 

безбедности и здравља на раду 

 

Mења се и гласи: 

 

Да располаже неопходним кадровским капацитетом за ову јавну набавку. 

 

Под неопходним кадровским капацитетом Наручилац подразумева: 



 Да  понуђач  има  минимум  70  (седамдесет)  радно  ангажованих који су 

оспособљени за безбедан рад и за које је послодавац уредно извршио плаћање 

пореза  и доприноса, у складу са законским обавезама 

 

 Да понуђач има најмање 1 правно или физичко лице задужено за безбедност и 

здравље на раду, које поседује Уверење о положеном стручном испиту и 

практичној  оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на 

раду или Лиценцу за обављање послова безбедности и здравља на раду у 

зависности да ли је у питању правно или физичко лице. 

Доказ:  

- Као доказ достављају се копије уговора о радном ангажовању, као и копије 

образаца пријаве код Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање 

Републике Србије (копије важећих М образаца: М, М-3А, М-4, М4К, М-УН или 

М-УНК), из којих се види да су запослена (радно ангажована) лица пријављена 

на пензијско осигурање најкасније на дан објављивања јавног позива. 
- копија Извода из ЕБП-ПУРС за свако наведено ангажовано лице (извод из 

појединачне пореске пријаве за порезе и доприносе по одбитку) за онај месец за који 

је послодавац у законској обавези да изврши плаћање пореза и доприноса  

-Уверење о положеном стручном испиту и практичној оспособљености за обављање 

послова безбедности и здравља на раду, а уколико је у питању правно лице 

доставити уговор којим је то лице ангажовано и лиценцу за обављање послова 

безбедности и здравља на раду. 

-Уверење о положеном стручном испиту и практичној оспособљености за обављање 

послова безбедности и здравља на раду, а уколико је у питању правно лице 

доставити уговор којим је то лице ангажовано и лиценцу за обављање послова 

безбедности и здравља на раду 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


