
                                                     
  

 
 

          
 
Наручилац 

Општинска управа 
општине Петровац на 
Млави 

 
Адреса С. Владара 165 
 
Место 

12 300 Петровац на 
Млави 

 
Број одлуке 404-67/2018-02-03 
 
Датум 07.04.2018. године 
                                                                   

ИСПРАВКА 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 – Текуће поправке и одржавање, лакирање трга и 
пешачке улице,  под бр:404-67/18-02, комисија Наручиоца констатовала је да је у 
конкурсној документацији дошло до техничке грешке на страницама  5 и 6. Услови 
који се односе на IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. 
И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 
ЗАКОНА И 2.  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

1. Да има радно ангажована следећа стручна лица: 
 
- дипломирани инжењер грађевине који поседује једну од следећих  лиценци 400  који 
ће бити именован за одговорног извођача радова  
 
  изврши исправка истих и то: 
 

1. Да има радно ангажована следећа стручна лица: 
 
- дипломирани инжењер архитектуре који поседује једну од следећих  лиценци 400  
који ће бити именован за одговорног извођача радова  
 
Те ће у том смислу бити извршена исправка конкурсне документације утолико што ће 
се на страницама 5 и 6. извршити исправка конкурсне документације. 
 
У прилогу су Вам дати обрасци са извршеним исправкама конкурсне документације 
јавне набавке за Набавку - Текуће поправке и одржавање, лакирање трга и пешачке 
улице, бр.јн. 29/2018. 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
 



                                                     
  

 
 

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 
ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ 
ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 
Врста, техничке спецификације, опис и количина радова дати су у структури цене  
која је саставни део конкурсне документације. 
Контрола квалитета  извршења ће се спроводити преко надзорног органа Наручиоца.  
Понуђач је дужан да обезбеди гаранције квалитета предвиђене конкурсном 
документацијом. Понуђач је дужан да поштује све важеће стандарде и нормативе за 
ову врсту послова. 
  
IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 
2. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 
ЗАКОНА 
 
1.1. 
Право  на  учешће  у  поступку  предметне  јавне  набавке  има  понуђач  који  
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 
75.став1. Закона, и то: 
 
1)Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 
(чл.75. ст. 1. тач. 1) Закона); 
 
2)Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 
 
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 
територији  (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 
 
4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуда (чл. 75. ст. 2. Закона). 
 
1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити 
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то: 
 

2. Да има радно ангажована следећа стручна лица: 
 
- дипломирани инжењер архитектуре који поседује једну од следећих  лиценци 400  
који ће бити именован за одговорног извођача радова. 
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улице бр.јн 29/2018 

страна 5 од 34 
 



                                                     
  

 
 

3. Да је у последње 3 године (2015, 2016, 2017) извеo радове штампаног бетона 
укупно у површини од 10.000 м2 и чишћење, бојење и заштитно премазивање 2,500 
м2  

 
 
3.   Да понуђач у 2016 и 2017. години није био у блокади. 
 
 
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 и додатних 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. 
 
 
Уколико понуду подноси група понуђача,  Изјава  мора  бити  потписана  од  стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Уколико 
понуђач подноси понуду са подизвођачем,  понуђач  је  дужан  да  достави Изјаву  
подизвођача  (Образац  изјаве  подизвођача,  дат  је  у  поглављу  IV  одељак  3.), 
потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом. 
 
Испуњеност додатних услова доказује се:   

1. Да има радно ангажована следећа стручна лица: 
 
- дипломирани инжењер архитектуре који поседује једну од следећих  лиценци 400  
који ће бити именован за одговорног извођача радова  
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