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ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈИ 

 

Поступајући у складу са  чланом 63. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС 

бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) врши се  измена и допуна конкурсне документације за 

јавну набавку мале вредности 1/2018, радова ГРАЂЕВИНСКИ И ЗИДАРСКИ РАДОВИ и 

то : 

1. на страни 16/59 Конкурсне документације,  Поглавље 1. услови за учешће 

у поступку јавне набавке из чл.75. и 76. закона  у делу  да је понуђач 

кадровски оспособљен ,  исправља се и сада гласи:  

Да понуђач има на располагању најмање 9 лица у радном односу на 

одређено или неодређено време или ангажована другим уговором, у радном 

односу или ван радног осноса у складу са Законом о раду, од тога најмање: 

 један (1) дипломирани грађевински инжењер, са важећом лиценцом 412 – 

Одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско 

занатских и грађевинских радова на објектима  

 један (1) дипломирани грађевински инжењер, са важећом лиценцом 414 - 

Одговорни извођач радова хидротехничких објеката и инсталација 

водовода и канализације 

- три (3) зидара 

- два (2) возач руковаоц грађевинском машином (приложити доказ) 

- осам (8) помоћних радника 

 

2. на страни 41. сходно члану 63. ст. 2 Закона о јавним набавкама ОБРАЗАЦ 

ПОТВРДЕ О ОБИЛАСКУ ТЕРЕНА, није услов за учешће у јавној набавци.  

 

    У осталом делу Конкурсна докуемнтација остаје непромењена. 

 

                                                             О б р а з л о ж е њ е 

 

У Конкусној документацији за јавну набавку мале вредности ГРАЂЕВИНСКИ И 

ЗИДАРСКИ РАДОВИ у Центру за ликовно образовање ЈНМВ бр. 01/2018 извршена је 

измена и допуна као у диспозитиву, а услед  грешке. 

Наиме, услед грешке на страни 16/59 није се слагао  услов словима и бројевима, као и на 

страни 41. Конкурсне документације а, Сагласно одредби члана 63.став 2. Закона о јавним 

набавкама, Наручилац је искључио услов обиласка терена и попуњавање обрасца за 

учешће у јавној набавци 1/2018.  

Наведена измена и допуна Конкурсне документације биће, без одлагања, објављена на 

Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и на интернет страни Научиоца. 

 

 

                       ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ   
                                                 

 


