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  На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 

124/12 и 14/15), наручилац мења Конкурсну документацију број: 404-02-96/2015-12/3 од 

22. јула 2015. године, како следи: 

 

 

1. У делу 4.1 тачка 6) мења се и гласи:  

'' 6) има Овлашћење за обављање послова извођења посебних система и мера заштите од 

пожара по Закону о заштити од пожара (''Службени гласник РС'', бр. 111/09 и 20/15) и 

члану 18. 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)''. 

 

2. У делу 4.4.1 тачка 6) мења се и гласи:  

'' 6) Овлашћења за обављање послова извођења посебних система и мера заштите од 

пожара по Закону о заштити од пожара (''Службени гласник РС'', бр. 111/09 и 20/15) и 

члану 18. 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). Ако МУП још увек не 

издаје Овлашћења из овог члана у том случају овај услов задовољава Понуђач који 

поседује решење о испуњености услова за бављење пословима заштите од пожара 

(Решење издато од стране МУП-а којим доказује да испуњава услове за бављење 

пословима заштите од пожара)''. 

 

3. У делу 4.4.2 тачка 6) мења се и гласи:  

'' 6) Овлашћења за обављање послова извођења посебних система и мера заштите од 

пожара по Закону о заштити од пожара (''Службени гласник РС'', бр. 111/09 и 20/15) и 

члану 18. 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). Ако МУП још увек не 

издаје Овлашћења из овог члана у том случају овај услов задовољава Понуђач који 

поседује решење о испуњености услова за бављење пословима заштите од пожара 

(Решење издато од стране МУП-а којим доказује да испуњава услове за бављење 

пословима заштите од пожара)''. 

 

4. У делу 4.4.3 тачка 6) мења се и гласи:  

'' 6) Овлашћења за обављање послова извођења посебних система и мера заштите од 

пожара по Закону о заштити од пожара (''Службени гласник РС'', бр. 111/09 и 20/15) и 

члану 18. 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). Ако МУП још увек не 

издаје Овлашћења из овог члана у том случају овај услов задовољава Понуђач који 

поседује решење о испуњености услова за бављење пословима заштите од пожара 

(Решење издато од стране МУП-а којим доказује да испуњава услове за бављење 

пословима заштите од пожара)''. 

 

5. У делу 4.1 тачка 13) подтачка 13.1.7) мења се тако што се зарез на крају реченице 

замењује тачком и додаје реченица:  

''Ако МУП још увек не издаје Лиценцу тражену овим условом у том случају овај услов 

задовољава лице који поседује Уверење о положеном стручном испиту из истог 

правилника''.  



6. У делу 4.1 у тачки 11) број '' 5.000''  замењује се бројем '' 3.000''.  

 

7. У делу 4.1 тачка 13) подтачка 13.1.2) мења се тако што се зарез на крају реченице 

брише и додаје: 

'' или важећа лиценца 414 – одговорни извођач хидротехничких објеката и инсталација 

водовода и канализације''. 

 

8. Мења се Образац 6.3 - предмер и предрачун у Шиту: 1 Грађевинско занатски 

радови, Позиција: 10.3, ред 194. 

 

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 измењеним Обрасцем 6.3 - предмер и предрачун 

и осталим изменама овде учињеним.   

 

 

објавити:   

 

      -    на Порталу јавних набавки   

      -    на интернет страници наручиоца   

 


