
в) пописне листе, са стањем на дан 31.12.2014. године, којима се доказује да понуђач има у поседу 

довољан технички капацитет, који је тражен, односи се на фасадну скелу. и  један контејнер за смештај 

радника 

 

 

5. Изјава о довољном кадровском  капацитету – Образац 9- да понуђач (пре слања позива) за учешће 

у предмету јавне набавке располаже довољним кадровским капацитетом од минимум 70 запослених 

лица на неодређе време, од којих: 

 

1) један запослени са  важећом лиценцом 381- одговорни инжењер за енергетску ефикасност зграда; 

2) један запослени са  важећом лиценцом 400- одговрни извођач радова објеката високоградње и 

унутрашњих инсталација водовода и канализације; 

3) један запослени са важећом лиценцом  410- одоговрни извођач радова грађевинских конструкција и 

грађевинско-занатских радова на објектима високоградње, нискоградње и хидрограње  

4) један запослени са  важећом лиценцом  411-одговорни извођач радова грађевинских кострукција и 

грађевинко-занатских радова на објектима високограњ, 

4) један запослени са  важећом лиценцом  430- одговрни извођач радова термотехнике, термоенергетике, 

процесне и гасне технике; 

5) један запослени са важећом лиценцом 450 - одговорни извођач радова електроенергетских инсталција 

ниског и средњег напона; 

6) један запослени са важећом лиценцом 453-  одговорни извођач радова телекомуникационих мрежа и 

система; 

Доказ: 

1) Личну лиценцу одговорног лица носиоца личне лиценце: 

  381,  400, 410, 411, 430, 450 и  453 

2) Копије Потврда ИКС-а, да су наведени носиоци личних лиценци чије су личне лиценце поднете уз 

понуду, чланови ИКС-а и да су  измирили обавезу плаћања чланарине Комори, као и да му одлуком 

Суда части издата лиценца није одузета. 

3) Фотокопије основа радног ангажовања -уговор о раду на неодређено време  

 

6.  1 лице које је оспособљено за обављање послова безбедности и здравља на раду. 

   Доказ:  

- важеће уверење о положеном стручном испиту о практичној оспособљености за обављање послова 

безбедности и здравља на раду, издато од Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална 

питања, у складу са законом о безбедности и здрављу на раду ( „ Службени гласник РС“, број 101/05 ) 

и Правилником о програму, начину и висини трошкова полагања стручног испита за обављање 

послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица ( „Службени гласник РС“, бр. 

111/13, 57/14 и 126/14 ) и  

- фотокопија основа радног ангажовања - уговор о раду .  

 

 7. 1 лице које је оспособљено за обављање послова заштите од пожара,  

Доказ: 
страна 7 


