
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 ПРЕДМЕТ: 1.Измена и допуна конкурсне документације  
 

На основу члана 63. став 1.Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 
124/12 и 14/15) врши се измена и допуна конкурсне документације јавне набавке -  
Молерско фасадерски радови на текућем одржавању фасаде лабораторије, број 1.3.2/2015, 
а у вези са датим појашњењем број 1, и то: 

1. у одељку III-„ Услови за учешће у поступку јавне набавке“, пододељак III.2.-
Додатни услови утврђени на основу члана 76. Закона о јавним набавкама, тачка 8.-
Неопходан кадровски капацитет, врши се измена другог услова „- да у оквиру 5 (пет) 
радно ангажованих радника, има најмање 1 (једног) радно ангажованог дипломираног 
инжењера грађевинске струке са лиценцом 410 или 400. Ангажовани инжењер мора 
имати важећу лиценцу (копија лиценце  Инжењерске коморе Србије)“  који након измене 
гласи: „- да у оквиру 5 (пет) радно ангажованих радника, има најмање 1 (једног) 
радно ангажованог дипломираног инжењера са једном од важећих лиценци 
одговорног извођача радова број 400, 401, 410 или 411 које издаје Инжењерске 
коморе Србије“ и 

2. У вези са претходном изменом, мења се и формулација из конкурсне 
документације која се тиче доказивања додатних услова на страни 8.,тачка 8.-„Додатни 
услов о неопходном кадровском капацитету“, за други од два доказа, уместо постојеће : „ -
за радно ангажованог дипломираног инжењера грађевинске струке-копија важеће 
лиценце одговорни извођач радова број 401 или 400 коју издаје ИКС.“, треба да гласи: „ за 
радно ангажованог дипломираног инжењера –као доказ, доставља се копија једне од 
важећих лиценци одговорног извођача радова број 400,401,410 или 411 које издаје 
Инжињерска комора Србије“. 

 
У вези са овом изменом и допуном, сходно члану 63. став 5. продужава се и рок 

за подношење понуда, о чему се, на Порталу јавних набавки објављује и 
„Обавештење о продужењу рока за подношење понуда“. 
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