
ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“ бр. 124/12, 

14/15 и 68/15), Наручилац врши измену и допуну конкурсне документације на следећи 

начин:  

 

 

1. На страни 6/30 конкурсне  документације (Поглавље IV –УСЛОВИ ЗА 

УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУJЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, 

Одељак 1 – УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ 

ЧЛ. 75 И 76. ЗАКОНА, Тачка 1.2., Подтачка 1) Да испуњава услове 

пословног капацитета: 

 

 

 

 уместо: 

 

Да је понуђач у претходне три године (2015., 2016. и 2017.) и до дана расписивања 

набавке испоручио и монтирао електро подизне кошаркашке конструкције најмање у 

вредности од 2.000.000 динара без ПДВ-а 

треба да стоји: 

 

- Да је понуђач у претходне три године (2015., 2016. и 2017.) и до дана 

расписивања ове јавне набавке испоручио и монтирао електро подизне 

кошаркашке конструкције најмање у вредности од 2.000.000 динара без ПДВ-а; 

 

- Да понуђач поседујe сертификат којим доказује да је успоставио систем 

менаџмента квалитетом и да га примењује у складу са захтевима SRPS ISO 

9001:2008 или одговарајући; 

 

- Да понуђач поседује доказ да је извршио контролу квалитета добара која су 

предмет ове набавке и да су предметна добра усаглашена са стандардoм SRPS 

EN 1270:2009 или одговарајући. 

 

Доказ за правна лица, предузетника и физичка лица: 

- Референтна листа – листа закључених и реализованих уговра у траженом 

периоду чији су предмет добра која се набављају, попуњена, потписана и 

оверена печатом. Саставни део конкурсне докумнетације је Образац наведене 

референтне листе. 

- Оригиналне потврде о референцама попуњене, потписане и оверене печатом од 

стране референтног наручиоца. Саставни део конкурсне документације је 

Образац потврде о референцама 



- Копија сертификата којим се доказуује да је понуђач успоставио систем 

менаџмента квалитетом и да га примењује у складу са захтевима SRPS ISO 

9001:2008 или одговарајући; 

- Копија доказа да је извршио контролу квалитета добара која су предмет ове 

набавке и да су предметна добра усаглашена са стандардом SRPS EN 1270:2009  

или одговарајући. 

 

2. На страни 7/30 конкурсне  документације (Поглавље IV –УСЛОВИ ЗА 

УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУJЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, 

Одељак 1 – УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ 

ЧЛ. 75 И 76. ЗАКОНА, Тачка 1.2., Подтачка 2) Да испуњава услове 

кадровског капацитета: 

 

уместо: 

 

2) да испуњава услов кадровског капацитета: 

да понуђач пре објављивања позива за подношење понуда  има бар једног 

запосленог инжењера са лиценцом број 410 Ј8861 

Доказ за правна лица, предузетнике и физичка лица:  

- фотокопија одговарајућих М образаца пријаве на обавезно социјално осигурање 

запослених или копије уговора о  раду,  

- и копија лиценце 410 Ј88616. 

треба да стоји: 

 

2) да испуњава услов кадровског капацитета: 

да понуђач пре објављивања позива за подношење понуда  има бар једног радно 

ангажованог инжењера са лиценцом број 410  

Доказ за правна лица, предузетнике и физичка лица:  

- фотокопија уговора о радном ангажовању (уговор о раду, уговор о делу, уговор о 

привременим и повремним пословима и др.) 

- и копија лиценце 410 . 

 

3. На страни 7/30 конкурсне  документације (Поглавље IV –УСЛОВИ ЗА 

УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУКЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, 

Одељак 2 – УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, у 

делу текста Испуњеност додатних услова 1) да испуњава услове пословног 

капацитета:  

 

уместо: 

 

- Образац референтне листе, попуњен, потписан и оверен од стране понуђача 



- Потврде о референцама попуњене, потписане и оверене печатом од страна 

Референтног Наручиоца које су саставни део конкурсне документације (Образац 

потврде о референцама) 

 

треба да стоји: 
 

- Образац референтне листе, попуњен, потписан и оверен од стране понуђача 

- Потврде о референцама попуњене, потписане и оверене печатом од стране 

Референтног Наручиоца које су саставни део конкурсне документације (Образац 

потврде о референцама) 

- Копија сертификата којим се доказуује да је понуђач успоставио систем 

менаџмента квалитетом и да га примењује у складу са захтевима SRPS ISO 

9001:2008 или одговарајући; 

- Копија доказа да је извршио контролу квалитета добара која су предмет ове 

набавке и да су предметна добра усаглашена са стандардом SRPS EN 1270:2009  

или одговарајући. 

-  

4. На страни 7/30 конкурсне  документације (Поглавље IV –УСЛОВИ ЗА 

УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУКЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, 

Одељак 2 – УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, у 

делу текста Испуњеност додатних услова 1) да испуњава услове кадровског 

капацитета:  

 

уместо: 

 

2) да испуњава услов кадровског капацитета: 

 

- фотокопија одговарајућих М образаца пријаве на обавезно социјално осигурање 

запослених или копије уговора о  раду,  

- копија лиценце 410 Ј88616. 

 

треба да стоји: 

 

2) да испуњава услов кадровског капацитета: 

- фотокопија уговора о радном ангажовању (уговор о раду, уговор о делу, уговор о 

привременим и повремним пословима и др.) 

- и копија лиценце 410 . 

 

5. На страни 13/30 конкурсне  документације (Поглавље IV –УПУТСТВО 

ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, У Тачки 2. – НАЧИН НА 

КОЈИ ПОНУДА МОРА БИТИ САЧИЊЕНА, у делу текста  

 

уместо: 

 



Понуда мора да садржи: 

- Образац понуде 

- Изјаву о испуњености услова 

- Образац референтне листе 

- Образац потврде референтних наручилаца /купаца 

- Копија одговорајућих М образаца пријаве на обавезно социјално осигурање 

запослених или копије уговора о раду 

- Копија лиценце 410 Ј88616 

- Парафиран , потписан и оверен модел уговора 

треба да стоји: 

 

- Образац понуде 

- Изјаву о испуњености услова 

- Образац референтне листе 

- Образац потврде референтних наручилаца /купаца 

- Копија сертификата којим се доказује да је понуђач успоставио систем 

менаџмента квалитетом и да га примењује у складу са захтевима SRPS ISO 

9001:2008 или одговарајући; 

- Копија доказа да је извршио контролу квалитета добара која су предмет ове 

набавке и да су предметна добра усаглашена са стандардом SRPS EN 1270:2009 

или одговарајући. 

- фотокопија уговора о радном ангажовању (уговор о раду, уговор о делу, уговор о 

привременим и повремним пословима и др.) 

- Копија лиценце 410 

- Парафиран, потписан и оверен модел уговора. 

 

У свему осталом конкурсна документација остаје неизмењена. 

Наручилац ће истовремено са обајвљивањем измена и допуна конкурсне докуметације 

објавити и пречишћен текст конкурсне документације. 

 

 

 

  Комисија за јавну набавку  

ЈН бр. 01/2018 

 


