
 
На основу чл. 54. став 12. тачка 1) и члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку радова са циљем закључења оквирног 

споразума са једним понуђачем на извођењу радова- грађевински радови, електро радови, 

термотехничке инсталације, водовод и канализација, на Цркви Светог Василија Острошког на период 

од две године (ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 404-2/24Р-2020-28) врши измену конкурсне документације 

 

 

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

БРОЈ 4 
  

 

Врши се измена и допуна конкурсне документације на страни 21/132, у делу  

V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О 

ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА,  

Обавезни услови које понуђач у поступку јавне набавке мора доказати  

 

мења се и допуњује текст: 
 

4.  Услов из чл. 75. ст. 1. т. 5) Закона о јавним набавкама: да има важећу дозволу надлежног 

органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена 

посебним прописом, односно да има важећу Лиценцу за обављање геодетских радова издату од стране 

Републичког геодетског завода, и то за: Извођење геодетских радова у поступку одржавања катастра 

непокретности и одржавање катастра водова.  

Доказ: Копија Решења Републичког геодетског завода о издавању лиценце за тражене врсте 

геодетских радова. 

 

 тако да након извршене измене и допуне гласи: 

 

4.  Услов из чл. 75. ст. 1. т. 5) Закона о јавним набавкама: да има важећу дозволу надлежног 

органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена 

посебним прописом: 

1) да има важећу Лиценцу за обављање геодетских радова издату од стране Републичког геодетског 

завода, и то за: Извођење геодетских радова у поступку одржавања катастра непокретности и 

одржавање катастра водова.  

Доказ:   
 Копија Решења Републичког геодетског завода о издавању лиценце за тражене врсте 

геодетских радова. 

 

2) да има важеће Лиценце за обављање послова извођења посебних система и мера и то: стабилних 

система за дојаву пожара (Б2) и система за одвођење дима и топлоте (Б6), издате од стране 

Министарства унутрашњих послова Републике Србије. 

Доказ:   
 Копија Решења Министарства унутрашњих послова Републике Србије о издавању овлашћења 

за обављање послова извођења посебних система и мера и то: стабилних система за дојаву пожара и 

система за одвођење дима и топлоте. 

 
Сходно наведеном урађена је Измењена и допуњена странa 21/132 која чини саставни део 

Измењене конкурсне документације број 2.  

 

Понуђачи су дужни да своје понуде сачине и поднесу у складу са извршеном Изменом и 

допуном број 4.  

 

У супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива, у вези члана 3. тачка 33) 

Закона о јавним набавкама. 

 

 
 
 
 
 
 
 


