
 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
ФАКУЛТЕТ БЕЗБЕДНОСТИ 
Број: _________ 
Датум: _________ 
Господара Вучића бр.50 
 

 

 

На основу члана 63. став 1. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 
бр. 124/2012, бр. 14/2015, 68/2015)  наручилац Факултет безбедности je извршио  
 

 
ИЗМЕНУ  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
 
У поступку јавне набавке мале вредности радова бр. 04/2019-  зидарски радови, 
столарски радови, молерски радови, електричне инсталације, наручилац Факултет 
безбедности врши измену конкурсне документације у делу који се односи на додатне 
услове за кадровски капацитет понуђача, тако да измена гласи: 
 
 
"Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне 
услове  који се односе на кадровски капацитет (страна 8 и 9 конкурсне документације) 
и то: 
 
Да има следећа стално запослена лица или лица запослена на одређено време или 
ангажована  по уговору који су предвиђени законом којим се уређују радни односи то: 
 
 

I. најмање 1 дипломираног инжењера који поседује важећу лиценцу 400 или 
401 или 410 или 411 или 412 или 418 Инжењерске коморе Србије 
 

II. Лице за безбедност и здравље на раду  
 

III. Раднике грађевинско-занатских и других занимања потребних за извођење 
предметних радова- 7 извршилаца". 

 

На страни 10. конкурсне документације врши се измена која се односи на доказивање 
испуњености додатних услова за кадровски капацитет, тако да измена гласи: 
 
"За учешће у поступку предметне јавне набавке понуђач доказује испуњеност услова 
достављањем следећих доказа: 
  

I – извод из централног регистра о обавезном социјалном осигурању, за месец 
који претходи месецу отварања понуда или образац М пријаве на обавезно 
социјално осигурање или важећи уговор о раду или важећи уговор о 
ангажовању у складу са законом којим се уређују радни односи и важеће 
лиценце Инжењерске коморе Србије 400 или 401 или 410 или 411 или 412 
или 418 одговорног извођача радова грађевинских конструкција и 
грађевинско-занатских радова   

 
- копија лиценце и потврде издате од стране Инжењерске коморе Србије,  



II  за лице за безбедност и здравље на раду: 

-  извод из централног регистра о обавезном социјалном осигурању, за месец 
који претходи месецу отварања понуда или образац М пријаве на обавезно 
социјално осигурање или важећи уговор о раду или важећи уговор о 
ангажовању у скаду са законом којим се уређују радни односи  

- важећа лиценца – копија лиценце, 

 

III – за раднике грађевинско-занатских и других занимања потребних за 
извођење предметних радова- 7 извршилаца: 

- извод из централног регистра о обавезном социјалном осигурању, за месец 
који претходи месецу отварања понуда или образац М пријаве на обавезно 
социјално осигурање или важећи уговор о раду или важећи уговор о 
ангажовању у складу са законом којим се уређују радни односи 

 

Остали додатни услови и предвиђени докази остају непромењени. 

 

 

Имајући у виду наведене измене конкурсне документације Наручилац објављује  
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
 
 
Рок за подношење понуда се продужава тако да је последњи дан рока 22.05.2019. 
године до 10:00 часова. 
 
Отварање понуда ће бити јавно истог дана по истеку рока за подношење понуда, 
односно 22.05.2019. године у 10:30 часова у пословним просторијама Факултета 
безбедности, Београд, ул. Господара Вучића бр. 50. 

 
 
 
 
 
Председник комисије за јавну набавку 

 
Mилан Гајић 


