
                                                     
  
 

                                                       
                             
         

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
 

На основу члана 63. Став 1. ЗЈН („Службени гласник РС“ бр.124/12,14/15 и 68/15) ,  
наручилац мења и допуњује конкурсну документацију коју можете преузети на Порталу 
јавних набавки и интернет страни наручиоца. 
 

Образложење 
 

У поступку спровођења  јавне набавке - Извођење радова на периодичном одржавању 
некатегорисаних атарских путева на територији општине Петровац на Млави,  под бр:404-
105/17-02, комисија Наручиоца констатовала је да је у конкурсној документацији дошло до 
техничке грешке код додатних услова под тачком 4. Услова 1. и услов 3.  и достављањем 
доказа такође под тачком 4. Услова. 1. и услов 3.  -  за предметну јавну набавку: 
 
  
4.  Доказивање испуњености додатних услова за учешће у поступку предметне 
јавне набавке, Понуђач доказује достављањем следећих доказа: 
 

              Услов 1: 
- да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом и то: 

да је у претходне три обрачунске године (2014, 2015, 2016) остварио приход на у минималном 
износу од 10.000.000,00 динара без ПДВ-а. 

           Доказ 1 
: Потребно је доставити као доказ – Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН 
Агенције за привредне регистре. Регистар финансијских извештаја и података о 
бонитету правних лица и предузетника, који садржи сажети биланс стања успеха, 
показитеље за оцену бонитета за 2014, 2015 и 2016. годину. 
 
Услов 3: 

-  да планирани одговорни извођач радова у предметној јавној набавци поседују личну 
лиценцу 415, 412,312 ili 315. 

 
Доказ 3:  

Копија личне лиценце издате од Инжењерске коморе Србије, потврда о важењу лиценце и 
доказ о радном статусу (за носиоца лиценце који је запослен код понуђача: фотокопија МА 
или другог одговарајућег обрасца, односно за носиоца лиценце који није запослен код 
понуђача: фотокопија уговора ван радног односа). 
Ако у уговору ван радног односа није наведено да ће носилац лиценце бити ангажован за 
реализацију радова који су предмет ове јавне набавке потребно је приложити Анекс уговора 
којим се то дефинише. 
Наручилац ће прихватити следеће уговоре ван радног односа: 
1. Уговор о привременим и повременим пословима; 
2. Уговор о делу (ради обављања послова који су ван делатности послодавца); 
3. Уговор о допунском раду. 
 
 
Иста ће бити објавњена на Порталу Јавних набавки и интернет страни наручиоца. 


