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И З М Е Н Е 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 

- ИЗГРАДЊА ЗГРАДЕ ПРАВОСУДНИХ ОРГАНА У КРАГУЈЕВЦУ - 

РЕДНИ БРОЈ 13/2018 
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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-

03/2018-12/12 од 14. маја 2018. године, како следи: 

 

 

1. У конкурсној документацији у делу III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО 

СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА под тачком 4. Услови које 

мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача у складу са чланом 81. 

Закона, мења се други пасус тако да гласи: “ Носилац посла је дужан да за 

понуђачe из групе понуђача којима је поверено извршење дела јавне набавке 

који се односи на заштиту од пожара достави доказ о испуњености услова 

наведеног под 5 и 11. (најмање једно лице са важећом лиценцом за 

пројектовање и извођење посебних система и мера заштите од пожара: 

Израда пројеката стабилних система за гашење пожара и извођење ових 

система; Израда пројеката стабилних система за дојаву пожара и извођење 

ових система).” 

 

2. У конкурсној документацији у делу V Обрасци, Образац 15. Изјава о 

достављању полисе осигурања, мења се тако што се у последњем пасусу иза 

речи: „а чија је важност“, додају речи: „за све време извођења радова, тј. до 

предаје зграде Наручиоцу, изузев полисе осигурања од професионалне 

одговорности чија је важност.“ 

 

3. У моделу уговора у члану 11. мења се став 2. тако да гласи: „Све полисе 

осигурања, изузев полисе осигурања од професионалне одговорности, 

морају да важе за све време извођења радова, тј. до предаје зграде 

Наручиоцу. Полиса осигурања од професионалне одговорности мора да 

важи 2 (словима: две) године дуже од уговореног рока из члана 7. Уговора.“ 

 

4. У моделу уговора у члану 11. мења се став 4. тако што се у првој реченици 

иза речи: “ а чије је важење“, додају речи: „за све време извођења радова, тј. 

до предаје зграде Наручиоцу, односно, за полису осигурања од 

професионалне одговорности.” 

 

5. У свему осталом Конкурсна документација остаје неизмењена. 

 

6. 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 


