
                                                     
  

 
 

          
 
Наручилац 

Општинска управа 
општине Петровац на 
Млави 

 
Адреса С. Владара 165 
 
Место 

12 300 Петровац на 
Млави 

 
Број одлуке 404-110/2018-02-03 
 
Датум 12.07.2018. 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 – Израда путног пројекта – Зуква ,  под 
бр:404-110/18-02, комисија Наручиоца констатовала је да је у конкурсној 
документацији дошло до техничке грешке на страницама  5, 6 и 25. Измене биће 
извршене у следећим деловима, и то 
: брише се  
лиценца 371  
замењује се 
 лиценца 372 
 
брише се:  

Ако Извршилац услуге – понуђач закасни са извршењем уговорених  обавеза, 
дужан је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу казну у износу од 1 % 
(процента) од укупне вредности уговорене услуге. 
Замењује се: 
 

Ако Извршилац услуге – понуђач закасни са извршењем уговорених  обавеза, 
дужан је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу казну у износу од 0,1 % 
(процента) од укупне вредности уговорене услуге. 

 
Те ће у том смислу бити извршена исправка конкурсне документације утолико што ће 
се на страницама 5, 6 и 25 извршити измена конкурсне документације. 
 
У прилогу су Вам дати обрасци са извршеним изменама конкурсне документације 
јавне набавке за Израду путног пројекта – Зуква, бр.јн. 37/2018. 
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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 

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: 

Да има одговарајући кадровски капацитет, минимално четири запослена лица 
са лиценцом:  

- 310 или 312 или 315  

- 491 или 391,  

- 370  

- 372 или 871 и лиценца првог реда издата од РГЗ 

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. 
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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, dam 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 подизвоћачем. понуђач је дужан да достави Изјаву 
подизвођача (Образац изјаве подизвођача, dam Je у поглављу IV одељак 3.). 
потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом. 

Испуњеност додатних услова доказује се: 
Кадровски капацитет: 

Посебан услов из чл. 76. ст. 2. Закона у погледу кадровских капацитета - Доказ: 
важеће личне лиценце 310, 312, 315, 491, 391, 370, 372, 871 и лиценца првог реда 
издата од РГЗ. Уз наведене личне лиценце. обавезно се прилаже и докази о радном 
статусу: за наведеног носиоца лиценце који је код понуђача запослен - фотокопија 
радне књижице и МЗА образац, односно за носиоца лиценце који није запослен код 
Понуђача: уговор - фотокопија уговора о делу (уговора обављању привремених и 
повремених послова или други уговор о радном ангажовању на извршењу услуга који 
су предмет ове јавне набавке. 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од 
понуђача. чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или 
оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова из члана 75. ЗЈН. 

Ако понуђач у остављеном примереном року. који не може бити краћи од 5 
дана. не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа. наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву. 
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне 
регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 
4) ЗЈН. сходно чл. 78. ЗЈН. 
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет 
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2.  Израда елабората геомеханичких испитавања за 

• А)  „ПУТ ЗА ЗУКВУ“  (потес  од асфалтног коловоза  улице „8.октобра“-
кп.бр.2530 до кп.бр.2616 а преко кп.бр.2618 КО Петровац) У УКУПНОЈ ДУЖИНИ 
Л=584,83 метара,ширина асфалтног коловоза  б=3,00метара , У НАСЕЉУ  
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ, ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

 
Геотехничке елаборате испоручити Наручиоцу у 3 истоветна штампана и повезана 

примерка формата А4 и у електронском облику на 3 CD-a. 
1. Израда пројекта привремене саобраћајне сигнализације и опреме за 

„ПУТ ЗА ЗУКВУ“  (потес  од асфалтног коловоза  улице „8.октобра“-кп.бр.2530 до 
кп.бр.2616 а преко кп.бр.2618 КО Петровац) У УКУПНОЈ ДУЖИНИ Л=584,83 
метара,ширина асфалтног коловоза б=3,00метара , У НАСЕЉУ  ПЕТРОВАЦ НА 
МЛАВИ, ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 
 
 Пројекте испоручити Наручиоцу у 4 истоветна штампана и повезана примерка 
формата А4 и у електронском облику на 3 CD-a. 
 

члан 2. 
 

Цена за израду и испоруку документације из члана 1. овог уговора је                                
________________  динара без ПДВ-а, односно                                    динара са 
ПДВ-ом. 

Цене су фиксне и не могу се мењати. 
 

Члан 3. 
 

Понуђач се обавезује да услуге из члана 1. овог Уговора изврши у свему под 
условима из конкурсне документације, прихваћене понуде и пројектним задатком. 

 
Уколико Понуђач не изврши или неквалитетно изврши услугу из овог Уговора, 

одговара по законским одредбама о одговорности за неиспуњење обавеза. 
 

Члан 4. 
 

Рок за извршење услуге из члана 1. од стране понуђача је  ______ 
календарских  дана од дана закључења уговора. 

Ако Извршилац услуге – понуђач закасни са извршењем уговорених  обавеза, 
дужан је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу казну у износу од 0,1 % 
(процента) од укупне вредности уговорене услуге. 

Укупна висина уговорене казне коју по основу из претходног става понуђач 
плаћа 

Наручиоцу може да износи највише до 5 % уговорене цене. 
 
 

 
 
 
 

Конкурсна документација ЈН бр. 37/2018 
стр. 25 од 29 


