
                                                                                                                                                                          

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ИРИГ 

Комисија за јавну набавку 

Број: 01-404-17/2017 

Ириг, 18.05.2017. године 

Тел.022/400-609, 400-600 

Фах:022/462-035 

 

 

 

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

124/2012 и 68/2015),  Комисија за јавну набавку образована решењем Председника  општине Ириг 

број: 01-404-17/2017 од 15.05.2017.године, сачинила је 

  

                                                       ИЗМЕНЕ/ДОПУНЕ  

КОНКУРСНЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – АНГАЖОВАЊЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГЕ 

ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИРИГ  

БР.ЈН 01-404-17/2017 

 

У конкурсној документацији, у делу  -4 .   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ  ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА  И  

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ TИХ УСЛОВА 

 

  4 -1. Обавезни  услови за учешће у поступку јавне набавке одеђени  чланом 75.  Закона о јавним 

набавкама 

 4.Услов:  

Уместо 

„Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да има важећу дозволу надлежног органа за 

обављање делатности која је предмет  јавне набавке , ако је таква дозвола предвиђена посебним 

прописом. 

Доказ: За ову јавну набавку се не тражи испуњеност услова из члана 75.тачка 5)ЗЈН.“ 

треба да стоји  

„Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да има важећу дозволу надлежног органа за 

обављање делатности која је предмет  јавне набавке , ако је таква дозвола предвиђена посебним 

прописом. 

Доказ: Фотокопија лиценце за вршење послова физичко-техничке заштите лица и имовине и 

одржавање реда на спортским приредбама, јавним скуповима и другим местима окупљања 

грађана које издаје Министарство унутрашњих послова Републике Србије“ 



                                                                                                                                                                          

 

 

4 -2. Додатни  услови за учешће у поступку  

јавне набавке одеђени   чланом 76.  Закона о јавним набавкама, на страни 6/31  

 

Доказ:  

уместо  

„ 1. Фотокопије Лиценце за вршење послова службеника обезбеђења које издаје Министарство 

унутрашњих послова Републике Србије“ 

  

треба да стоји 

 

„ 1. Фотокопије Лиценце за вршење основних послова службеника обезбеђења- без оружја   које 

издаје Министарство унутрашњих послова Републике Србије  или Фотокопија лиценце за вршење 

послова физичко-техничке заштите лица и имовине и одржавање реда на спортским приредбама, 

јавним скуповима и другим местима окупљања грађана које издаје Министарство унутрашњих 

послова Републике Србије“ 

Продужава се рок за подношење понуда у  поступку јавне набавке мале вредности  „– Ангажовање 

агенције за пружање услуге пољочуварске службе на територији општине Ириг 

1. Позив за подношење понуда је објављен  15.05.2017.године. 

2. Обавештење о продужењу рока се објављује 18.05.2017.године. 

3. Нови рок - време и место подношења понуда:   26.05. 2017. године  до 12:00 часова.  

Нови рок - време и место отварања понуда: 26.05.2017. године, у 13:00 часова 

      Ове измене  представљају саставни део конкурсне документације. 

        Измене и допуне  Конкурсне документације  и продужење рока за подношење понуда без 

одлагања објавити на Порталу управе за јавну набавку и на интернет страници Општине Ириг 

(www.irig.rs) . 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

                                                                             

 

http://www.irig.rs/

