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ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
  ЗА ЈАВНУ УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊA ЗГРАДЕ 

                                     ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 
           ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

                  БРОЈ 46/2018 
 
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/12, /15 и 
68/15), Комисија врши измене и допуне Конкурсне документације за јавну набавку услуге 
обезбеђења зграде Правног факултета Универзитета у Београду, у поступку јавне набавке мале 
вредности, број 46/2018, и то: 
 

1. У Конкурсној документацији, у Поглављу IV "Услови за учешће у поступку јавне набавке 
из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих 
услова", на страни 6,  тачка 2г) Пословни капацитет, мења се и гласи: 
 
"Да понуђач у моменту закључења уговора о јавној набавци поседује полису осигурања од 
опште и професионалне одговорности за најмање три штетна догађаја за време трајања 
уговора о јавној набавци, у минималном износу од 2.000.000,00 динара, винкулирану у 
корист Правног факултета Универзитета у Београду." 
 

2. У Конкурсној документацији, у Поглављу IV "Услови за учешће у поступку јавне набавке 
из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих 
услова", на страни 8,  тачка 2в) Пословни капацитет, Доказ, мења се и гласи: 

   
"Доказ: Закључен уговор и аналитичке картице које се односе на остварен промет у 

висини од најмање 9.000.000,00 динара, без ПДВ-а." 
 

3. У Конкурсној документацији, у Поглављу IV "Услови за учешће у поступку јавне набавке 
из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих 
услова", на страни 8 и 9, тачка 2г), Пословни капацитет, мења се и гласи: 
   
"Да понуђач у моменту закључења уговора о јавној набавци поседује полису осигурања 

од опште и професионалне одговорности за најмање три штетна догађаја за време трајања 
уговора о јавној набавци, у минималном износу од 2.000.000,00 динара, винкулирану у корист 
Правног факултета Универзитета у Београду. 

Доказ: Потписана и оверена Изјава о достављању полисе осигурања, која је саставни 
део измењене и допуњене конкурсне документације. 

 
4. У Конкурсној документацији, у Поглављу VI "Обрaсци који чине саставни део понуде", на 

страни 10. Додаје се "Образац Изјаве о достављању полисе осигурања". 
 



5. У Конкурсној документацији, у Поглављу VI, на страни 18. Образац изјаве понуђача о 
испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, (Образац 5), 
тачка 2г) Пословног капацитета, мења се и гласи: 
 
"Да понуђач у моменту закључења уговора о јавној набавци поседује полису 

осигурања од опште и професионалне одговорности за најмање три штетна догађаја за 
време трајања уговора о јавној набавци, у минималном износу од 2.000.000,00 динара, 
винкулирану у корист Правног факултета Универзитета у Београду." 

 
6. У Конкурсној документацији, у Поглављу VII, на страни 25. Модел уговора, члан 7. 

допуњује се ставом 2 који гласи: 
"Давалац услуге се обавезује да у моменту закључења уговора преда Наручиоцу 
полису осигурања од опште и професионалне одговорности, винкулирану у корист 
Правног факултета Универзитета у Београду." 
 

7. У Конкурсној документацији, у Поглављу VIII "Упутство понуђачима како да сачине 
понуду", на страни 28. мења се рок за достављање понуда и одређује нови до 16. новембра 
2018. године, до 10,30 часова. Такође на истој страни, додаје се "Образац Изјаве о 
достављању полисе осигурања". 

 
8. У Конкурсној документацији, у Поглављу VIII "Упутство понуђачима како да сачине 

понуду", на страни 2. мења се време јавног отварања понуда. Нов термин је 16. новембар 
2018. године у 11,00 часова. 
 
 

Конкурсна документација у осталом делу остаје неизмењена. 
 
Ове измене чине саставни део конкурсне документације и понуђач је дужан да своју понуду 
поднесе у складу са њима. 
 
Измењена и допуњена Конкурсна документација биће објављена на Порталу јавних 
набавки и интернет страници Правног факултета у Београду. 
 
Објавити: 

- На Порталу јавних набавки 
- На интернет страници наручиоца 

 
 


