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ПРЕДМEТ: Измена Конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности: Набавка 
услуге контроле противпожарних апарата, хидраната и противпожарних централа за потребе 
организационих јединица РФЗО, редни број јавне набавке 404-22-201/15-18 
 
 У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама (’’Службени гласник РС’’, бр.124/12 и 
14/2015),  Наручилац врши измену конкурсне документације на следећи начин: 
 

Врши се измена на страни 10 конкурсне документације у табели и то Доказ бр.2 за Услов 5, па 
уместо текста: 

 
  „Доказ 2: Важеће Решење Министарства рударства и енергетике или сертификат Акредитационог 
тела Србије о акредитацији лабораторије за техничка испитивања за пп апарат CO2 и хидранска 
црева.“ 
 
сада стоји текст: 
 
  „Доказ 2: Важећи сертификат Акредитационог тела Србије о акредитацији лабораторије за техничка 
испитивања за пп апарат CO2 и хидранска црева.“ 
 
 
 

Образложење 
 

Наручилац је дана 04.09.2015. дописом 08/3 број 404-2-15/15-14 извршио измену конкурсне 
документације на страни 10 у табели и то Доказ бр.2 за Услов 5, тако да Доказ 2 гласи: „Важеће 
Решење Министарства рударства и енергетике или сертификат Акредитационог тела Србије о 
акредитацији лабораторије за техничка испитивања за пп апарат CO2 и хидранска црева.“ 
Накнадном провером код Министарства рударства и енергетике, односно надлежне инспекцијске 
службе, Наручилац је утврдио да Решење које је издато од стране Републичке агенције парних 
котлова Министарства рударства и енергетике, Ресор за нафту и гас, не може да се прихвати уместо 
сертификата Акредитационог тела Србије о акредитацији лабораторије за техничка испитивања за пп 
апарат CO2 и хидранска црева. У складу са наведеним, Наручилац врши наведену измену конкурсне 
документације. 
 
 
НАПОМЕНЕ:  
  Из разлога измене конкурсне документације, Наручилац у складу са чланом 63. Став 5. Закона о 
јавним набавкама истовремено продужава рок за подношење понуда до 14.09.2015., до 12.30. часова. 
Отварање понуда обавиће се дана 14.09.2015. године у 13.00 часова у просторијама Наручиоца у 
Београду, ул. Јована Мариновића 2. 
Уз овај допис објављује се и пречишћен текст конкурсне документације за јавну набавку услуге 
контроле противпожарних апарата, хидраната и противпожарних централа за потребе 
организационих јединица РФЗО 
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