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ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  
 
 
 

 На основу члана 63. Став 1. ЗЈН („Службени гласник РС“ бр.124/12, 14/2014 и 68/2015), 
наручилац  
 
ПРОДУЖАВА РОК за подношење поуда, те ће се благовременим сматрати све понуде које на 
адресу наручиоца стигну до 24.10.2016. године до 09,00 часова. 
 Јавно отварање понуда ће се обавити дана 24.10.2016. године у 10,30 часова у просторијама 
општине Петровац на Млави-Мала сала, у Петровцу на Млави , ул. С. Владара 165. 
 
 

Образложење 
 

 
 У поступку спровођења поступка јавне набавке - Израда пројектно-техничке документације 
за реконструкцију моста код Опште болнице у Петровцу на Млави, бр.15/2016, комисија 
Наручиоца констатовала је да је у конкурсној документацији  дошло до техничке грешке/омашке 
приликом састављања, те је у складу са ЗЈН, Лиценца 372 није додатни услов и није неопходно 
поседовање навдене лиценце. Грешком у конкурсној документацији на страни бр.7, у делу 2.0 
остала је наведена лиценца 372. У тексту Конкурсне документације у делу 2.0 под 1) брише се и 
372. 
Конкурсном документацијом и објављеним јавним позивом извшена измена конкурсне 
документације. Како је исправка извршена 4 дана пре истека рока за подношење понуда, 
продужава се рок за подношење понуда.  
 
                  КОМИСИЈА 
                          Марина Бачкић,с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

(Запослени са овим лиценцама могу бити ангажовани и по уговору) . 
 
2)       Да је одговорни пројектант са лиценцом 310 израдио најмање 5 пројеката 
изградње или реконструкције мостова на државним путевима или градским 
саобраћајницама, оверених од техничке контроле. 
 
1.3. 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, 
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) и става 
2. Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач 
извршити преко подизвођача. 
 
1.4. 

 
 

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да 
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) и става 2. Закона, а 
додатне услове испуњавају заједно. 

 

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача 
којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова 

 
 

2.  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 
 
 
Испуњеност обавезних услова из члана 75. Став 1. И 2. ЗЈН за учешће у поступку 
предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве 
понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 
75. Закона. 
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена 

печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице 

овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 
 

 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач 

доказује достављањем следећих доказа: 
 

1)      - за одговорног пројектанта, који мора имати важећу лиценцу број 310, 
одговорног пројектанта  који мора имати важећу лиценцу број 312 или 315 или 318, 
и одговорног пројектанта који мора имати важећу лиценцу број 370. 

 

- фотокопије тражене лиценце са потврдом Инжењерске коморе Србије за 
извршиоца са лиценцом. 

 
Конкурсна документација за ЈНМВ број 15/2016 – Израда пројектно-техничке 

документације за реконструкцију моста код Опште болнице у Петровцу на Млави 
Страна 7 од 33 

 




