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                   На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ 

бр.124/12, 14/15 и 68/15) комисија за јавну набавку код наручиоца Општине Прибој 

сачињава  

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈНВВ 

бр.02-01/17 

                                      

• За јавну набавку добара: Доградња постојеће котларнице са испоруком, монтажом, 

пуштањем у рад и пробним погоном контејнерске котларнице 2 х 6 МW са свом 

пратећом опремом, по систему „кључ у руке“. 

 

-На страни 7/61 конкурсне документације ЈНВВ бр.02-01/17 у поглављу III : 

Грађевински радови после става 1. додаје се став 2. који гласи: 

„Како на конкретној локацији постоји већим делом избетониран плато, уз одговарајући 

статички прорачун, у току разраде пројекта , темељи, односно темељна плоча могу се 

извести на начин који је прилагођен ситуацији на лицу места“ 

-На страни 7/61 конкурсне документације ЈНВВ бр.02-01/17 у поглављу III :Мазутни 

горионик после става1. додаје се нови став 2.који гласи : 

„Потребно је предвидети фреквентну регулацију рада вентилатора горионика као и 

мераче протока мазута за оба горионика“. 

-На страни 18/61 конкурсне документације ЈНВВ бр.02-01/17 у поглављу V 1.“Услови 

за учешће у поступку јавне набавке“-ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ“ додаје се нова тачка 1.5. 

„Да поседује : 

1. Овлашћења за обављање послова пројектовања и извођења посебних система-Б2 и 

Б3. 

2. Овлашћења за израду Главног пројекта заштите од пожара –А лиценца. 

 

-На страни  18/61 конкурсне документације ЈНВВ бр.02-01/17 у поглављу V 

1.“Услови за учешће у поступку јавне набавке ДОДАТНИ УСЛОВИ “-минимално 

захтевана опрема којом понуђач може да располаже додаје се тачка 6. која гласи: 

комбинована машина уколико понуђач не располаже багером или ултом. 



-На страни  21/61 конкурсне документације ЈНВВ бр.02-01/17 у поглављу V-2 

„Упутство како се доказује испуњеност услова“ после тачке 1.4. додаје се тачка 1.5 

која гласи : 

Услов из члана 75.став1.тачка 5.ЗЈН-Доказ: 

     -фотокопија овлашћења за обављање послова пројектовања и извођења посебних 

система-(лиценца Б2 и Б3). 

            -фотокопија овлашћење за израду Главног пројекта заштите од пожара (А-1 

лиценца); 

            Орган надлежан за издавање: Министарство унутрашњих послова Реп. Србије 

 

        - На страни 58/61 конкурсне документације ЈНВВ бр.02-01/17 поглавље VIII –

Модел уговора у члану 15.став 7. брише се речца „НЕ“. 

 

У осталом делу Конкурсна документација  /измењена верзија објављена 24.07.2017./ 

остаје иста. 

 

28.07.2017. 


