
 

Страница 1111 од 2222 

 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015) 

објављујемо 

 

ИСПРАВКУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

 

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ У 

КОЛЕКТИВНИМ СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА И ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ КОЈИ 

ОДРЖАВА ЈП „ГСА“ ПАНЧЕВО 

 

 

Набавка редни број : 01/20-О 

 

ИСПРАВКА СЕ ОДНОСИ НА: 

 

Измену конкурсне документације објављене 15.05.2020. године на Порталу управе за ЈН и 

интернет страници ЈП „Градска стамбена агенција“ Панчево: 

 

На страни7.  4.1.2. Додатни услови 

 

 

2. Да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом, односно да је понуђач за 

послове који су предмет набавке сертификован у складу са стандардима SRPS ISO 

22301:2014 (или одговарајући);  SRPS ISO 9001:2008 (или одговарајући); SRPS ISO 

14001:2004 (или одговарајући)  и OHSAS 18001:2008 (или одговарајући). Уколико су 

стандарди издати од стране акредитационе куће и немају ознаку SRPS, неопходно је да 

су такви сертификати признати у Републици Србији; да има минимум 15 запослених 

извршиоца на пословима   одржавања хигијене за предметне услуге. 

 

  

 

мења се и сада гласи: 

 

2. Да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом, односно да је понуђач 

за послове који су предмет набавке сертификован у складу са стандардима SRPS 

ISO 9001:2008 (или одговарајући); SRPS ISO 14001:2004 (или одговарајући)  и 

OHSAS 18001:2008 (или одговарајући). Уколико су стандарди издати од стране 

акредитационе куће и немају ознаку SRPS, неопходно је да су такви сертификати 

признати у Републици Србији; да има минимум 15 запослених извршиоца на 

пословима   одржавања хигијене за предметне услуге. 
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На страни10/11.  

1. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 

УСЛОВИ ДОКАЗИ 

 да има минимум 15 запослених извршиоца 

на пословима одржавања хигијене за предметне 

услуге. 

- да располаже довољним техничким и 

кадровским капацитетом, односно да је понуђач 

за послове који су предмет набавке 

сертификован у складу са стандардима SRPS 

ISO 22301:2014 (или одговарајући);  SRPS ISO 

9001:2008 (или одговарајући); SRPS ISO 

14001:2004 (или одговарајући)  и OHSAS 

18001:2008 (или одговарајући)  да уколико су 

стандарди издати од стране акредитационе куће 

и немају ознаку SRPS, неопходно је да су такви 

сертификати признати у Републици Србији; да 

има минимум 15 запослених извршиоца на 

пословима   одржавања хигијене за предметне 

услуге. 

-   Попуњена, потписана и печатирана тебела 

Структура радне снаге која је саставни део ове 

конкурсне документације 

- Сертификати(фотокопије): SRPS ISO 9001 

:2008 ; SRPS ISO 14001:2004; OHSAS 

18001:2008   

 

мења се и сада гласи: 

 

2. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 

УСЛОВИ ДОКАЗИ 

 да има минимум 15 запослених извршиоца 

на пословима одржавања хигијене за предметне 

услуге. 

- да располаже довољним техничким и 

кадровским капацитетом, односно да је понуђач 

за послове који су предмет набавке 

сертификован у складу са стандардима SRPS 

ISO 9001:2008 (или одговарајући); SRPS ISO 

14001:2004 (или одговарајући)  и OHSAS 

18001:2008 (или одговарајући)  да уколико су 

стандарди издати од стране акредитационе куће 

и немају ознаку SRPS, неопходно је да су такви 

сертификати признати у Републици Србији; да 

има минимум 15 запослених извршиоца на 

пословима   одржавања хигијене за предметне 

услуге. 

-   Попуњена, потписана и печатирана тебела 

Структура радне снаге која је саставни део ове 

конкурсне документације 

- Сертификати(фотокопије): SRPS ISO 9001 

:2008 ; SRPS ISO 14001:2004; OHSAS 

18001:2008   

 

У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена.                                                                              

ЈП „ГСА“ Панчево 

    Комисија за јавну набавку                                                                           


