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                          ИЗМЕНА И ДОПУНА  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

у вези јавне набавке  ИЗГРАДЊЕ ПОСТРОЈЕЊА СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРА НА 

СРЦ ЈУГ БАЗЕНИ ЗРЕЊАНИН бр.1.3.1 

  Мења се конкурсна документација у вези јавне набавке  ИЗГРАДЊЕ 

ПОСТРОЈЕЊА СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРА НА СРЦ ЈУГ БАЗЕНИ ЗРЕЊАНИН 

бр.1.3.1 на тај начин  што  се на страни бр. 11   у делу „Да понуђач располаже 

адекватним кадровским капацитетом“ уместо текста који гласи : да има 

запослених  минимум 10 радника , у радном односу на неодређено,са валидним 

лекарским потврдама“ стоји текст „ * да има запослених  минимум 10 радника , 

ангажовано по било ком основу у складу са Законом о раду РС, са валидним лекарским 

потврдама“ 

 Брише се текст на страни 11. у делу „Да понуђач располаже адекватним 

техничким капацитетом“ текст који гласи: „10 (десет) комплета 

сертификоване опреме за обезбеђење радника за рад на висини“ 

 Брише се текст на страни 12. у делу „Да понуђач располаже адекватним 

техничким капацитетом“ текст који гласи:  

-„Постројење за производњу бетона са валидном употребном дозволом, 

-Минимум 1 (један) миксер капацитета 10м3  за транспорт бетона, са стручним 

налазом од стране акредитоване установе о прегледу и провери исправности 

опреме за рад на основу Закона о безбедности и здравља на раду; 

-„хеликоптер“ за обраду бетона, 1 комад, са стручним налазом од стране 

акредитоване установе о прегледу и провери исправности опреме за рад на 

основу Закона о безбедности и здравља на раду, 

-вибролетва за уградњу бетона, 1 комад, са стручним налазом од стране 

акредитоване установе о прегледу и провери исправности опреме за рад на 

основу Закона о безбедности и здравља на раду 

-1 (један) градилишни контејнер са  за смештај радника И техничког надзора. 

-1 (један) мобилни хемијски тоилет“ 

 

Брише се на страни 32. тачка 13. у целости 

 

Додаје се на странама 30,32 и 33.у тачкама 7.,12.,14. и 20.  текст   „ или 

одговарајуће“ 

Ова измена  конкурсне документације сматра се саставним делом конкурсне 

документације број 1.3.1. 

У свему осталом конкурсна документација остаје неизмењена. 

 Пречишћен текст измењене конкурсне документације ће бити објављен на 

Порталу јавних набавки. 
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