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ПРЕДМЕТ: ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – јавна набавка – отворени 

поступак – Радови на поправци кровова на објектима П.У. «11.април» , ред. бр. Д 14-01 

-На основу члана 63. став 1.Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС 124/12), а  у складу 

са додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације за јавну набавку, 

објављеним на Порталу јавних набавки дана 25.8.2014. године достављамо информацију о 

измени Конкурсне документације у вези јавне набавке – отворени поступак – Радови на 

поправци кровова на објектима П.У. «11.април» , ред. бр. Д 14-01 

-На страни 7  тачка 3) у делу доказ : 

- изнад ставке а) додаје се: I за власнике основних средстава, 

- после ставке в) додаје се: II за закуп основних средстава 

а) копије важећих саобраћајних дозвола и очитаних дозвола на име власника возила, 

б)одштампане слике регистрационих налепница из којих се види регистрациони број возила 

и датум истека важења регистрације, 

в) пописне листе са стањем на дан 31.12.2013. године којим се доказује да закуподавац 

располаже траженим добрима, 

д)уговор о закупу за основна средства за доказивање техничког капацитета.  

 и додаје се: 

 III За основна средства која су прибављена у 2014. години потребно је доставити уговор о 

куповини основних средстава или рачун. 

За основна средства која није потребно регистровати потребно је доставити пописну листу. 
 

-На страни 7  тачка 4) ставка «1 лице које је оспособљено за обављање послова безбедности и 

здравља на раду“ у делу доказ додаје се: или б) Уговор о ангажовању правног лица или 

предузетника који имају лиценцу ради обављања послова безбедности и здравља на раду и 

уверење о положеном стручном испиту о практичној оспособљености за обављање послова 

безбедности и здравља на раду. 

 

- На страни 93- образац 5 - Изјава о независној понуди : мале вредности се мења и сада 

гласи – отворени поступак. 

 

- На страни 94- образац 6 - Изјава о поштовању обавеза из чл. 75. став 2 ЗЈН : мале 

вредности се мења и сада гласи – отворени поступак. 

 

 

 

У прилогу достављамо измењену стране: 7, 93 и 94 које чине саставни део конкурсне 

документације и која  замењују првобитну страну означену истим бројем. 

 

                                                                                    

                                                                               Комисија за јавну набавку 
                  


