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Општинска управа 
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Млави 

 
Адреса С. Владара 165 
 
Место 
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Број одлуке 404-71/2018-02-04 
 
Датум 18.04.2018. године 
                                                                    
    

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 – Санација пута Бела река,  под бр:404-71/18-02, 
комисија Наручиоца констатовала је да је у конкурсној документацији дошло до 

техничке грешке на страници 7 .  и то услови који се односе на 2.  УПУТСТВО КАКО 
СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 
Те ће у том смислу бити извршена исправка конкурсне документације утолико што ће 
се на страници 7. извршити измена конкурсне документације. 
 
 
У прилогу су Вам дати обрасци са извршеним изменама конкурсне документације 
јавне набавке за Набавку – Санација пута Бела река бр.јн. 31/2018. 
 
 
 
 
 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                     
  

 
 

 
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 подизвођа-Образац 2.), потписану од 
стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  
 
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 (2015, 2016, 2017) 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 2015, 2016 и 2017. годину или Биланс успеха за 
2015, 2016 И 2017 годину. 
 Услов 2: 

- да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом и то:  
 -  да има најмање 3 (три)  запослених, 
Доказ 2:  

Копије М образаца. 
 

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. 
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