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Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 

Број: 404-02-000101/2019-12/6 

Датум: 5. децембар 2019. године 

Б е о г р а д  

 

 

  

 

 

 

 

 

И З М Е Н Е 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

у отвореном поступку јавне набавке радова 

- - извођење радова на адаптацији и текућем одржавању дела касарне „Филип 

Кљајић“ у Нишу за потребе правосудних органа у Нишу – 1. фаза - 

 редни број 31/2019 
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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-

000101/2019-12/3 од 27. новембра 2019. 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, у делу додатни услови Кадровски капацитет под 

бројем 11 иза речи „најмање једно лице са важећом лиценцом 414 (одговорни извођач 

радова хидротехничких објеката и инсталација водовода и канализације)“, додаје се: 

„или 413 (одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско-

занатских радова на објектима хидроградње)“. 

 

2.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, у делу додатни услови Кадровски капацитет под 

бројем 11 бришe се тражени услов: 

- најмање једно лице са важећом лиценцом 430 (одговорни извођач радова 

термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике), 

- најмање једно лице са важећом лиценцом 434 (одговорни извођач радова 

транспортних средстава, складишта и машинских конструкција и технологија), 

-  најмање једно лице са важећом лиценцом за извођење посебних система и мера 

заштите од пожара (извођење стабилних система за гашење пожара и извођење 

стабилних система за дојаву пожара), 

- најмање једно лице са важећом лиценцом за вршење послова монтаже, пуштања 

у рад, одржавања система техничке заштите и обуке корисника. 

 

3.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, у делу додатни услови Кадровски капацитет под 

бројем 11 бришу се тражени докази: 

- ВАЖЕЋА ЛИЦЕНЦА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗВОЂЕЊА ПОСЕБНИХ 

СИСТЕМА И МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА (ИЗВОЂЕЊЕ СТАБИЛНИХ 

СИСТЕМА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА И ИЗВОЂЕЊЕ СТАБИЛНИХ СИСТЕМА ЗА 

ДОЈАВУ ПОЖАРА)које издаје Министарство унутрашњих послова, на основу члана 

12. Правилника о полагању стручног испита и условима за добијање лиценце и 

овлашћења за израду главног пројекта заштите од пожара и посебних система и 

мера заштите од пожара („Службени гласник РС“, бр. 21/12 и 87/13) (само за кључно 

особље чију лиценцу издаје Министарство унутрашњих послова); 

-  ВАЖЕЋА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА МОНТАЖЕ, ПУШТАЊА У РАД, 

ОДРЖАВАЊА СИСТЕМА ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ И ОБУКЕ КОРИСНИКА 

коју издаје Министарство унутрашњих послова, на основу члана 11. Закона о 

приватном обезбеђењу („Службени гласник РС“, бр. 104/13, 42/15 и 87/18) (само за 

кључно особље чију лиценцу издаје Министарство унутрашњих послова). 

 

4.У конкурсној документацији у делу  VI МОДЕЛ УГОВОРА, у члану 3. 

Квалификације Извођача за извођење радова, у ставу 1, иза речи „за безбедност и 

здравље на раду“ бришу се речи: „заштиту од пожара и техничку заштиту“. 
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5.У конкурсној документацији у делу  VI МОДЕЛ УГОВОРА, у члану 3. 

Квалификације Извођача за извођење радова, у ставу 1, у табели, у тачки 4, иза 

речи „одговорни извођач радова хидротехничких објеката и инсталација водовода и 

канализације“ додаје се: „или одговорни извођач радова грађевинских конструкција 

и грађевинско-занатских радова на објектима хидроградње“ 

 

6.У конкурсној документацији у делу  VI МОДЕЛ УГОВОРА, у члану 3. 

Квалификације Извођача за извођење радова, у ставу 1, у табели, бришу се тачке:  

5.  

одговорни извођач радова 

термотехнике, термоенергетике, 

процесне и гасне технике  

 

6.  

одговорни извођач радова 

транспортних средстава, 

складишта и машинских 

конструкција и технологија 

 

9.  

лиценца за извођење посебних 

система и мера заштите од 

пожара (извођење стабилних 

система за гашење пожара и 

извођење стабилних система за 

дојаву пожара) 

 

11.  

лиценца за вршење послова 

монтаже, пуштања у рад, 

одржавања система техничке 

заштите и обуке корисника 

 

 

па тачка 7. постаје тачка 5., тачка 8. постаје тачка 6. и тачка 10. постаје тачка 7. 

 

7.У конкурсној документацији у делу  VI МОДЕЛ УГОВОРА, у члану 3. 

Квалификације Извођача за извођење радова, у ставу 2, иза речи „за безбедност и 

здравље на раду“ бришу се речи: „заштиту од пожара и техничку заштиту“. 

 

8.У конкурсној документацији у делу  VI МОДЕЛ УГОВОРА, у члану 3. 

Квалификације Извођача за извођење радова, у ставу 4, иза речи „за безбедност и 

здравље на раду“ бришу се речи: „заштиту од пожара и техничку заштиту“. 

 

9.У свему осталом Конкурсна документација остаје неизмењена. 

 

10.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 


