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Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 

Број: 404-02-67/17-12/10 
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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 и допуњује Конкурсну документацију број: 

404-02-67/17-12/3 од 28. јула 2017. године, како следи: 

 

 

1. У Обрасцу структуре цене, у позицији 13-01, речи: „ламинатног храстовог 

паркета d=2,4cm“ замењују се речима: „ламината 8mm класа мин. 31 у дезену 

према избору наручиоца“.  

 

2. У делу 3.1, после услова 5), додаје се нов услов и гласи: 

 

„6) има важећу дозволу за сакупљање, транспорт и складиштење опасног отпада – 

грађевинских материјала који садрже азбест (17 06 05* из Каталога отпада)“. 

  

3. У делу 3.2, услови: „6)-11)“ постају услови: „7)-12)“. 

 

4. Део 3.3 мења се и гласи: 

 

„Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености услова 

наведених под 1), 2), 3) и 4), услове наведене под 5), 6), 7) и 8) понуђач мора да 

испуњава самостално, док услове наведене под 9), 10), 11) и 12) понуђач и 

подизвођач испуњавају заједно.  

Уколико део јавне набавке који се односи на енергетска својства објекта 

високоградње не прелази 10% укупне вредности јавне набавке, понуђач може 

доказати испуњеност услова наведених под 5) и 12.1.1) преко подизвођача којем је 

поверио извршење тог дела набавке. У супротном понуђач ове услове мора да 

испуњава самостално.  

Уколико део јавне набавке који се односи на управљање опасним отпадом не 

прелази 10% укупне вредности јавне набавке, понуђач може доказати испуњеност 

услова наведеног под 6) преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела 

набавке. У супротном понуђач овај услов мора да испуњава самостално.“  

 

5. Део 3.4 мења се и гласи: 

 

„Носилац посла је дужан да за сваког понуђача из групе понуђача достави доказе о 

испуњености услова наведених под 1), 2), 3), 4) и 8), док услове наведене под 5), 6), 

7), 9), 10), 11) и 12) група понуђача испуњава заједно. 

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 

енергетска својства објекта високоградње достави доказе о испуњености услова 

наведених под 5) и 12.1.1).  

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 

управљање опасним отпадом достави доказ о испуњености услова наведеног под 

6).“  
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6. У деловима 3.5.1 и 3.5.2, после доказа 5) додаје се нов доказ и гласи: 

 

„6) Важеће дозволе за сакупљање, транспорт и складиштење опасног отпада – 

грађевинских материјала који садрже азбест (17 06 05* из Каталога отпада), коју 

издаје Министарство заштите животне средине – Агенција за заштиту животне 

средине“. 

 

7. У делу 3.5.3, после доказа 5) додаје се нов доказ и гласи: „Није 

применљиво;“. 

 

8. У деловима 3.5.1, 3.5.2 и 3.5.3, досадашњи докази: „6)-11)“ постају докази: 

„7)-12)“. 

 

9. У деловима 3.5.1, 3.5.2 и 3.5.3, датум: „30. јуна 2017. године“ замењује се 

датумом: „1. јула 2017. године“. 

 

10. У свему осталом Конкурсна документација остаје неизмењена. 

 

11. 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 
 


