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Београд  16.01.2019. год. 
 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/2015 и 

68/2015 у даљем тексту: Закон), Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање 
 

Објављује 
ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Предмет јавне набавке: „Изградња и инвестиционо одржавање објеката РФ ПИО - извођење 
радова на реконструкцији и адаптацији објекта филијале Ћуприја“ ЈН 97/2018 

У Конкурсној документацији за јавну набавку радова „Изградња и инвестиционо одржавање 

објеката РФ ПИО - извођење радова на реконструкцији и адаптацији објекта филијале Ћуприја“ ЈН 

97/2018 мења се и допуњује садржина прилога која је дата на CD, у делу који се односи на 
пројектну документацију, а који чини саставни део техничких карактеристика конкурсне 

документације.  

Наиме, накнадним увидом у пројектну документацију садржану на  CD утврђено је да је омашком 
учињен пропуст да се унесе верзија пројектне документације на основу које је надлежни орган 

издао решење о одобрењу извођења радова, те се овом изменом мења садржина CD на начин да 
садржи верзију пројектне документације на основу које је издато решење о одобрењу извођења 

радова. 

У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена. 

CD са измењеним прилогом ће бити достављен свим заинтересованим лицима која су већ преузела 
претходни CD, а у циљу припремања прихватљиве понуде.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

  У Конкурсној документацији за јавну набавку радова „Изградња и инвестиционо одржавање 
објеката РФ ПИО - извођење радова на реконструкцији и адаптацији објекта филијале Ћуприја“ ЈН 

97/2018, која је објављена на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке, дана 28.12.2018. 

године, извршена је измена и допуна као у диспозитиву сагласно одредби члана 63. став 1. Закона, 
а у циљу отклањања уочених пропуста и техничких грешака.  

 
Наведена измена и допуна конкурсне документације биће, без одлагања, објављена на 

Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и интернет страни наручиоца www.pio.rs 

 
 

 КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  

http://www.pio.rs/

