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ОШ „Петефи бригада“ Кула 
Број: 659-0203-10 
Датум: 28.01.2016. године 
К у л а  
 

На основу Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник“, бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015) и сходном применом члана 209. ЗУП-а („Сл.лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/2001) 
Комисија за јавну набавку у отвореном поступку број 1/2015, , Јавна набавка радова - 
Санација школско-спортске хале ОШ „Петефи бригада“ Кула, д о н о с и  

 
З А К Љ У Ч А К 

ВРШЕ СЕ ИСПРАВКЕ грешака у писању (нумерацији) у Изменама и допунама 
конкурсне документације бр. 2, број 659-0203-07 од 26.01.2016. године у отвореном 
поступку јавне набавке број 1/2015, Јавна набавка радова - Санација школско-спортске 
хале ОШ „Петефи бригада“ објављеним на Порталу јавних набавки и интернет страници 
ОШ „Петефи бригада“ дана 26.01.2016. године и то: 

У ставу 2 речи и број „тачки 3)“ замењују се са речју и бројем „тачки 2)“. 

Став 6 мења се и гласи: 

„На страни 6/33 Конкурсне документације, у оквиру поглавља IV, у делу који се 
односи на доказе о испуњености додатних услове (тачка 2, подтачка 2.2.) у тачки 2) која 
се односи на доказе кадровског капацитета алинеја 4 мења се и гласи:   

„- за завариваче, браваре и лимаре, уз доказ о ангажовању, доставити и 
фотокопије важећих лекарских уверења за рад на висини.“ 

У свему осталом Измене и допуне конкурсне документације остају непромењене. 
Рокови за подношење понуда одређени наведеним изменама и допунама Конкурсне 
документације и измењене стране Конкурсне документације (4/33, 5/33, 6/33 и 7/33) 
дате у прилогу наведене Измене и допуне конкурсне документације не мењају се. 

Овај закључак објавиће се на Порталу јавних набавки и интернет страници 
наручиоца даном доношења. 

У изворнику текста чија се исправка врши уписаће се белешка са подацима из 
става 1. овог закључка. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

У Изменама и допунама Конкурсне документације бр. 2 у отвореном поступку 
јавне набавке број 1/2015, Јавна набавка радова - Санација школско-спортске хале ОШ 
„Петефи бригада“ поткрала се грешка у писању, односно куцању текста који је 
објављен, у делу како је наведено у изреци овог закључка. 
 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против овог закључка може се поднети жалба у року од 8 (осам) дана од дана 

објављивања на Порталу јавних набавки. Захтев се подноси наручиоцу, а копија се 

истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних 

набавки, Београд, Немањина 22-24. Подносилац захетва дужан је да уплати таксу у 

износу од 440,00  динара на рачун Буџета РС број 840-742221843-57, шифра плаћања 153, 

позив на број 97 50-016, сврха дознаке републичка административна такса, са назнаком 

броја набавке на коју се захтев односи. 

 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


