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Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 

Број: 404-02-50/17-12/20 

Датум: 8. јун 2017. године 
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КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 

 

 

- ДОГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И АДАПТАЦИЈА ЗГРАДЕ 

ПРАВОСУДНИХ ОРГАНА У ЛАЗАРЕВЦУ – 
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 На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 

124/12, 14/15 и 68/15), наручилац мења Конкурсну документацију број: 404-02-

50/17-12/18 од 5. јун 2017. године, како следи: 

 

 

1. У делу 3.1 после тачке 6), додаје се нова тачка и гласи: „7) има важећу лиценцу 

за вршење послова монтаже, пуштања у рад и одржавања система техничке 

заштите и обуке корисника.“ 

 

2. У делу 3.2, тачке: „7) – 12.4)“ постају тачке: „8) – 13.4)“. 

 

2.1 У делу 3.2 у новонасталој тачки 11), иза речи: „грејања“ , брише се тачка и зарез 

и додаје се само зарез и речи: „као и бар један објекат са комплетно завршеним 

лифтовским постројењем;“. 

 

2.2 У делу 3.2 новонастала тачка 13.1.7), мења се и гласи: „важећa лиценцa за 

пројектовање и извођење посебних система и мера заштите од пожара (Израда 

пројеката стабилних система за дојаву пожара и извођење ових система) издата од 

Министарства унутрашњих послова,“. 

 

2.3 У делу 3.2 у новонасталој тачки 13.2) број: „11.1)“ се замењује бројем: „12.1)“. 

 

2.4 У делу 3.2 у новонасталој тачки 13.3) број: „11.4)“ се замењује бројем: „12.4)“. 

 

3. У делу 3.3, први пасус, бројеви: „4) – 12)“, замењују се бројевима: „4) – 13)“. 

 

4. У делу 3.3, други пасус мења се и гласи: „Уколико део јавне набавке који се 

односи на извођење посебних система и мера заштите од пожара не прелази 10% 

укупне вредности јавне набавке, понуђач може доказати испуњеност услова 

наведених под 6) и 13.1.7) преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела 

набавке. У супротном понуђач ове услове мора да испуњава самостално.“ 

 

5. У делу 3.3, у трећем пасусу број: „12.1.1)“ замењује се бројем „13.1.1)“ 

 

6. У делу 3.4, први пасус мења се и гласи: „Носилац посла је дужан да за сваког 

понуђача из групе понуђача достави доказе о испуњености услова наведених под 

1), 2), 3), 4) и 9), док услове наведене под 5), 6), 7), 8), 10), 11), 12) и 13) група 

понуђача испуњава заједно. 

 

7. У делу 3.4, други пасус мења се и гласи: „Члан групе понуђача који је носилац 

посла је дужан да за понуђача из групе понуђача којем је поверено извршење дела 

јавне набавке који се односи на извођење посебних система и мера заштите од 

пожара достави доказ о испуњености услова наведених под 6) и 13.1.7).  

 

8. У делу 3.4, у трећем пасусу број: „12.1.1)“ замењује се бројем „13.1.1)“ 
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9. У делу 3.5.1 конкурсне документације, под 2), односно 2.3), после речи: „после“, 

додају се речи: „23. априла 2017. године;“. 

 

10. У делу 3.5.1 конкурсне документације, под 3), односно 3.2), после речи: 

„после“, додају се речи: „23. априла 2017. године.“. 

 

11. У делу 3.5.2 конкурсне документације, под 2), односно 2.1), после речи: 

„после“, додају се речи: „23. априла 2017. године.“. 

 

12. У делу 3.5.2 конкурсне документације, под 3), односно 3.2), после речи: 

„после“, додају се речи: „23. априла 2017. године.“. 

 

13. У делу 3.5.3 конкурсне документације, под 2), односно 2.1), после речи: 

„после“, додају се речи: „23. априла 2017. године.“. 

 

14. У делу 3.5.3 конкурсне документације, под 3), односно 3.2), после речи: 

„после“, додају се речи: „23. априла 2017. године.“. 

 

15. У делу 3.5.1, после тачке 6), додаје се нова тачка и гласи: „7) Важеће лиценце за 

вршење послова монтаже, пуштања у рад и одржавања система техничке заштите и 

обуке корисника, издате од стране Министарства унутрашњих послова Републике 

Србије, односно надлежне полицијске управе која се одређује према месту седишта 

подносиоца захтева, а све у складу са Законом о приватном обезбеђењу 

(„Службени гласник РС“, бр. 104/13 и 42/15) и Правилником о начину вршења 

послова техничке заштите и коришћења техничких средстава („Службени гласник 

РС“, број 19/2015);“ 

 

16. У делу 3.5.1, тачке: „7) – 12)“ постају тачке: „8) – 13)“. 

 

17. У делу 3.5.2, после тачке 6), додаје се нова тачка и гласи: „7) Важеће лиценце за 

вршење послова монтаже, пуштања у рад и одржавања система техничке заштите и 

обуке корисника, издате од стране Министарства унутрашњих послова Републике 

Србије, односно надлежне полицијске управе која се одређује према месту седишта 

подносиоца захтева, а све у складу са Законом о приватном обезбеђењу 

(„Службени гласник РС“, бр. 104/13 и 42/15) и Правилником о начину вршења 

послова техничке заштите и коришћења техничких средстава („Службени гласник 

РС“, број 19/2015);“ 

 

18. У делу 3.5.2, тачке: „7) – 12)“ постају тачке: „8) – 13)“. 

 

19. У делу 3.5.3, после тачке 6), додаје се нова тачка и гласи: „7) Важеће лиценце за 

вршење послова монтаже, пуштања у рад и одржавања система техничке заштите и 

обуке корисника, издате од стране Министарства унутрашњих послова Републике 

Србије, односно надлежне полицијске управе која се одређује према месту 

пребивалишта подносиоца захтева, а све у складу са Законом о приватном 

обезбеђењу („Службени гласник РС“, бр. 104/13 и 42/15) и Правилником о начину 
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вршења послова техничке заштите и коришћења техничких средстава („Службени 

гласник РС“, број 19/2015);“ 

 

20. У делу 3.5.3, тачке: „7) – 12)“ постају тачке: „8) – 13)“. 

 

21. У делу 3.5.1, тачка 13) мења се и гласи: „Изјаве о кључном особљу које ће бити 

одговорно за извршење уговора и квалитет изведених радова (образац 5.9 за 13.1), 

13.2), 13.3) и 13.4)) и копија важећих лиценци које издаје Инжењерска комора 

Србије и копије важеће лиценце коју издаје Министарство унутрашњих послова и 

копије важећег уверења које издаје Министарство за рад, запошљавање, борачка и 

социјална питања (за 13.1) и копија возачких дозвола (за 13.2).“ 

 

22. У делу 3.5.2, тачка 13) мења се и гласи: „Изјаве о кључном особљу које ће бити 

одговорно за извршење уговора и квалитет изведених радова (образац 5.9 за 13.1), 

13.2), 13.3) и 13.4)) и копија важећих лиценци које издаје Инжењерска комора 

Србије и копије важеће лиценце коју издаје Министарство унутрашњих послова и 

копије важећег уверења које издаје Министарство за рад, запошљавање, борачка и 

социјална питања (за 13.1) и копија возачких дозвола (за 13.2).“ 

 

23. У делу 3.5.3, тачка 13) мења се и гласи: „Изјаве о кључном особљу које ће бити 

одговорно за извршење уговора и квалитет изведених радова (образац 5.9 за 13.1), 

13.2), 13.3) и 13.4)) и копија важећих лиценци које издаје Инжењерска комора 

Србије и копије важеће лиценце коју издаје Министарство унутрашњих послова и 

копије важећег уверења које издаје Министарство за рад, запошљавање, борачка и 

социјална питања (за 13.1) и копија возачких дозвола (за 13.2).“ 

 

24. У Обрасцу 5.9 конкурсне документације, у табели бројеви: „12.1), 12.2), 12.3) и 

12.4) се замењују бројевима 13.1), 13.2), 13.3) и 13.4)“. 

 

25. У Обрасцу 5.7 конкурсне документације, испод празних поља где треба навести 

врсту изведених радова, у загради се на крају набрајања радова после речи: 

„грејања“ додају речи: „радови на лифтовском постројењу“. 

 

26. У свему осталом Конкурсна документација остаје неизмењена. 

 

27. Ове измене чине саставни део Конкурсне документације и понуђач је дужан да 

своју понуду поднесе у складу са њима. 

 

 

 
 

објавити: 

- на Порталу јавних набавки 

- на интернет страници наручиоца 
 


