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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-

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

 

 

1. Тачка 2.1 Врста радова, мења се и гласи:  

 

„Грађевински и грађевинско-занатски радови (демонтажа, бетонски и армирано-

бетонски радови, армирачки радови, зидарски радови, тесарски радови, покривачки 

радови, изолатерски радови, столарски радови, молерско-фарбарски радови, 

лимарски радови, браварски радови, керамичарски радови, подополагачки радови, 

фасадерски радови), хидротехничке инсталације, електричне инсталације (јака 

струја), телекомуникационе инсталације, противпожарне инсталације, машинске 

инсталације грејања.“ 

 

2. У делу 3.2 Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. 

Закона, тачка 9), мења се и гласи: 

 

„је у периоду од 1. јануара 2013. до дана подношења понуде, савесно и поштено и 

до потпуне функционалности, започео и извео радове на изградњи или доградњи 

најмање три објекта високоградње укупне бруто грађевинске површине преко 

1.000m2 (од чега један објекат мора бити бруто грађевинске површине преко 

540m2), од којих је најмање један објекат јавне намене (друга два могу бити 

стамбене, стамбено-пословне или пословне намене). Сва три објекта морају бити са 

комплетно завршеним следећим врстама радова: грађевински и грађевинско-

занатски радови (демонтажа, бетонски и армирано-бетонски радови, армирачки 

радови, зидарски радови, тесарски радови, покривачки радови, изолатерски радови, 

столарски радови, молерско-фарбарски радови, лимарски радови, браварски 

радови, керамичарски радови, подополагачки радови, фасадерски радови), 

хидротехничке инсталације, електричне инсталације (јака струја), 

телекомуникационе инсталације, противпожарне инсталације, машинске 

инсталације грејања;“. 

  

3. У Обрасцу 5.7 Потврда референтног наручиоца, текст у загради испод 

празних линија, мења се и гласи: 

 

„(грађевински и грађевинско-занатски радови (демонтажа, бетонски и армирано-

бетонски радови, армирачки радови, зидарски радови, тесарски радови, покривачки 

радови, изолатерски радови, столарски радови, молерско-фарбарски радови, 

лимарски радови, браварски радови, керамичарски радови, подополагачки радови, 

фасадерски радови), хидротехничке инсталације, електричне инсталације (јака 

струја), телекомуникационе инсталације, противпожарне инсталације, машинске 

инсталације грејања)“ 

 

4. У свему осталом Конкурсна документација остаје неизмењена. 
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5. 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 
 


