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Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 
Број: 404-02-29/2015-12/21 
Датум: 9. април 2015. године 

Б е о г р а д  
 
 
  
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е   И   Д О П У Н Е 
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 
 
 
 

- ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
ЗА ИЗГРАДЊУ ЗГРАДЕ ПРИВРЕДНОГ  
И ПРЕКРШАЈНОГ СУДА У УЖИЦУ - 

 
 
 

 РЕДНИ БРОЈ 6/2015 
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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: 404-02-29/2015-
12/3 од 19. марта 2015. године, како следи: 
 

1. У делу 3. Техничка спецификација, тачка А.2)  Израда свих потребних 
Главних-извођачких пројеката (Пројекат за грађевинску дозволу и Пројекат за 
извођење), допуњује се гласи: 
 

 ''Архитектонско-грађевински пројекат са свим архитектонским и 
конструктивним детаљима потребним за извођење радова 

 Пројекат електроенергетских инсталација 
 Пројекат електро моторног развода, аутоматске регулације и централног 

система за надзор и управљање (EMR и CSNU). 
 Пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација 
 Пројекат лифтова  
 Пројекат термотехничких инсталација 
 Пројекат водовода и канализације – хидротехничке инсталације 
 Пројекат заштите од пожара 
 Елаборат енергетске ефикасности 
 План превентивних мера  
 Спецификација намештаја и опреме1 
 1 (врста, количина, димензије и материјали за уградни намештај и мобилијар и врста, 

количина и димензије опреме)  

 Пројекат уређења слободних површина.'' 
 
 

2. У делу 4.1 Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 
Закона, тачка 13), мења се и гласи: 
 
'' 13) има радно ангажовано једанаест лица као кључног особља које ће бити 
одговорно за извршење уговора и квалитет пружених услуга, са следећим 
квалификацијама: 
13.1) важећа лиценца 300 – одговорни пројектант архитектонских пројеката, 
уређења слободних простора и унутрашњих инсталација водовода и канализације 
(ово морају бити два лица); 
13.2)  важећа лиценца 381 – одговорни инжењер за енергетску ефикасност зграда; 
13.3) важећа лиценца 310 – одговорни пројектант грађевинских конструкција 
објеката високоградње, нискоградње и хидроградње (ово морају бити два лица); 
13.4) важећа лиценца 330 – одговорни пројектант термотехнике, термоенергетике, 
процесне и гасне технике; 
13.5) важећа лиценца 333 – одговорни пројектант транспортних средстава, 
складишта и машинских конструкција и технологије; 
13.6) важећа лиценца 350 – одговорни пројектант електроенергетских инсталација 
ниског и средњег напона; 
13.7) важећа лиценца 352 – одговорни пројектант управљања електромоторним 
погонима – аутоматика, мерења и регулација; 
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13.8) важећа лиценца 353 – одговорни пројектант телекомуникационих мрежа и 
система; 
13.9) важеће уверење о положеном стручном испиту из области заштите од пожара 
за израду пројекта заштите од пожара, издато од Министарства унутрашњих 
послова, у складу са Законом о заштити од пожара (''Службени гласник РС'', бр. 
111/09 и 20/15) и Правилником 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).'' 
 
 

3. У делу 4.2 Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. 
Закона, трећи пасус, мења се и гласи: 
 
 ''Уколико део јавне набавке који се односи на израду главног пројекта 
заштите од пожара не прелази 10% укупне вредности јавне набавке, понуђач може 
доказати испуњеност услова наведених под 6) и 13.9) преко подизвођача којем је 
поверио извршење тог дела набавке. У супротном понуђач ове услове мора да 
испуњава самостално.'' 
 
 

4. У делу 4.3 Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача 
у складу са чланом 81. Закона, други пасус, мења се и гласи: 
 
 ''Члан групе понуђача који је носилац посла је дужан да за понуђача из групе 
понуђача којем је поверено извршење дела јавне набавке који се односи на израду 
главног пројекта заштите од пожара достави доказе о испуњености услова 
наведених под 6) и 13.9).''  
 
 

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 

 
 


