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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-

56/2016-12/3 од 31. маја 2016. године, како следи: 

 

 

 

1.  У делу 3.1, речи: „5.1.6) важеће овлашћење за израду главног пројекта 

заштите од пожара, издато од Министарства унутрашњих послова у складу са 

чланом 32. Закона о заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр. 111/09 и 

20/15) и чланом 16. 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). Понуђач који до дана отварања понуда није прибавио овлашћење за израду 

главног пројекта заштите од пожара, дужан је да уз понуду достави доказ о томе да 

је Министарству унутрашњих послова поднео захтев за издавање овог овлашћења. 

Доказом се сматра потврда Министарства унутрашњих послова или копија 

предатог захтева на којој се види пријемни печат Министарства унутрашњих 

послова. Овај понуђач ће имати рок од 25 дана од дана отварања понуда (рок за 

стручну оцену понуда и доношење одлуке о додели уговора) да наручиоцу достави 

овлашћење за израду главног пројекта заштите од пожара. Понуда понуђача који не 

поступи у наведеном року биће одбијена као неприхватљива“, бришу се. 

 

2. У делу 3.1, досадашња тачка 5.1.7) постаје тачка 5.1.6). 

 

3. У делу 3.1, после тачке 6), додаје се нова тачка и гласи: „7) има важеће 

овлашћење за израду главног пројекта заштите од пожара, издато од Министарства 

унутрашњих послова у складу са чланом 32. Закона о заштити од пожара 

(„Службени гласник РС“, бр. 111/09 и 20/15) и чланом 16. 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). Понуђач који до дана отварања понуда 

није прибавио овлашћење за израду главног пројекта заштите од пожара, дужан је 

да уз понуду достави доказ о томе да је Министарству унутрашњих послова поднео 

захтев за издавање овог овлашћења. Доказом се сматра потврда Министарства 

унутрашњих послова или копија предатог захтева на којој се види пријемни печат 

Министарства унутрашњих послова. Овај понуђач ће имати рок од 25 дана од дана 

отварања понуда (рок за стручну оцену понуда и доношење одлуке о додели 

уговора) да наручиоцу достави овлашћење за израду главног пројекта заштите од 

пожара. Понуда понуђача који не поступи у наведеном року биће одбијена као 

неприхватљива.“. 

 

4. У делу 3.2, тачке: „7) – 11.4)“ постају тачке: „8) – 12.4)“. 

 

5. У делу 3.3, први пасус, бројеви: „4) – 11)“, замењују се бројевима: „4) – 12)“. 

 

6. У делу 3.3, други пасус, број: „5.1.6)“, замењује се бројем: „7)“.  
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7. У делу 3.4, први пасус, бројеви: „4) – 11)“, замењују се бројевима: „4) – 12)“. 

 

8. У делу 3.4, други пасус, број: „5.1.6)“, замењује се бројем: „7)“.   

 

9. У деловима 3.5.1, 3.5.2 и 3.5.3, после тачке 6) додаје се нова тачка и гласи: 

„7) Важећег овлашћења за израду главног пројекта заштите од пожара, издато од 

Министарства унутрашњих послова у складу са чланом 32. Закона о заштити од 

пожара („Службени гласник РС“, бр. 111/09 и 20/15) и чланом 16. 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). Понуђач који до дана отварања понуда 

није прибавио овлашћење за израду главног пројекта заштите од пожара, дужан је 

да уз понуду достави доказ о томе да је Министарству унутрашњих послова поднео 

захтев за издавање овог овлашћења. Доказом се сматра потврда Министарства 

унутрашњих послова или копија предатог захтева на којој се види пријемни печат 

Министарства унутрашњих послова. Овај понуђач ће имати рок од 25 дана од дана 

отварања понуда (рок за стручну оцену понуда и доношење одлуке о додели 

уговора) да наручиоцу достави овлашћење за израду главног пројекта заштите од 

пожара. Понуда понуђача који не поступи у наведеном року биће одбијена као 

неприхватљива“. 

 

10. У деловима 3.5.1, 3.5.2 и 3.5.3, досадашње тачке 7) – 11) постају тачке 8) – 

12).  

 

11. У деловима 3.5.1, 3.5.2 и 3.5.3, у тачки 5), речи: „и копије важећег 

овлашћења које издаје Министарство унутрашњих послова (или доказа о поднетом 

захтеву)“, бришу се“. 

 

12. У свему осталом Конкурсна документација остаје неизмењена. 

 

13. 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 
 


