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ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАД 

Калемегдан, Горњи град 14 

Б е о г р а д 

 

 

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

У поступку јавне набавке– Извођење радова на санацији објекта Великог рефрактора 

Астрономске опсерваторије Београд, Волгина 7 – прва фаза (радови на санацији 

кровне куполе, равног крова и фасаде)  ЈН 08/2019, сходно члану 63. став 1. Закона о 

јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 

 

  

 

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", 

бр. 124/12,14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), Комисија наручиоца врши измену 

конкурсне документације  у поступку јавне набавке   – Извођење радова на санацији 

објекта Великог рефрактора Астрономске опсерваторије Београд, Волгина 7 – прва 

фаза (радови на санацији кровне куполе, равног крова и фасаде)  ЈН 08/2019 

 

У делу III  Конкурсне документације –  Услови за учешће у поступку јавне набавке из 

чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова – ДОДАТНИ 

УСЛОВИ  

 
 

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

3.  КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ  

 

 

 

 

4. Копија уговора о 

раду/ангажовању и Лиценца за 

обављање послова безбедности и 

здравља на раду. 

 

Да понуђач у тренутку подношења 

понуде има запослена или на други 

начин ангажована/односно да може да 

обезбеди лица: 

4. 1 (једно) лице са високом 

стручном спремом са Лиценцом за 

обављање послова безбедности и 

здравља на раду 

 

мења се и тако да сада гласи:     
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Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

3.  КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 

 

 

 

 

4. Копија уговора о раду 

/ангажовању и  потврда о положеном 

стручном испиту за послове 

безбедности и здравља на раду 

 

Да понуђач у тренутку подношења 

понуде има запослена или на други 

начин ангажована/односно да може да 

обезбеди лица: 

4. 1 (једно) лице са високом 

стручном спремом са  потврдом о 

положеном стручном испиту за 

послове безбедности и здравља на раду 

 

 

 

Напред наведене измене конкурнсне докуметације, у пречишћеном облику, биће 

објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. 

 

 

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


