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На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 

124/12 и 14/2015) Комисија за јавну набавку врши исправку  Конкурсне 

документације ЈНМВ број 1/2015 путем Измене Конкурсне документације на Порталу 

јавних набавки и на интернет страници Наручиоца, како следи:  
 

Врши се исправка грешке у објављеном Позиву за подношење понуда као и у 

Позиву за подношење понуда на страници 3. Конкурсне документације у тачки 9. 

Критеријуми за избор  најповољније понуде је  економски најповољнија понуда, у 

делу Елементи за вредновање економски најповољније понуде тако да уместо: 
 

„  расположиви ресурси – до 15 пондера 

  финансијске предности – до 8 пондера 

  систем квалитета – до 7 пондера“ 

 

треба да стоји у складу са наведеним на страници  11. Конкурсне 

документације Одељак  Критеријум за оцену понуда: 

 

„ расположиви ресурси – до 20 пондера 

финансијске предности – до 5 пондера 

систем квалитета – до 5 пондера.“ 

 

Уједно се у Одељку Критеријум за оцену понуда и  на страници 12. Конкурсне 

документације врши исправка причињене грешке у расподели пондера за 

вредновање критеријума у тачки:  

 

3. Критеријум расположиви ресурси се односи на број стално запослених 

кадрова (стручни кадар: ВСС) 

Вредновање по овом критеријуму се врши на следећи начин: 

 

3.1. Стално запослени ................................ 20 пондера 
 

ТАКО ДА УМЕСТО: 

 за лиценцу 381 

- више од 1 запослен ................... 2 пондера  

- 1 запослен................................... 1 пондера  

 

 



 за положен стручни испит заштите од пожара 

- више од 1 запослен ................... 2 пондера  

- 1 запослен................................... 1 пондера  

 

 

 

 

ТРЕБА ДА СТОЈИ: 

 за лиценцу 381 

- више од 1 запослен ................... 1 пондера  

- 1 запослен................................... 0,5 пондера  

 

 за положен стручни испит заштите од пожара 

- више од 1 запослен ................... 1 пондера  

- 1 запослен................................... 0,5 пондера  

 

Како се ради о очигледном пропусту Наручиоцакоји  рок подношење понуда остаје 

непромењен, до 12:00 часова,  последњег дана рока 21.05.2015. године. 
 

Објавити:  

 

- на Порталу јавних набавки,  

- на интернет страници Наручиоца. 
 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

 

 


