
 
Прва измена конкурсне документације за отворени поступак ЈНОП 29/2017                                              1/2 

 

 

Деловодни број:  014.2-10765/2-2 

Датум: 22.02.2018. године 

 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/2012, 14/2015 

и 68/2015), Комисија за јавну набавку образована решењем директора број 014.2-10765/1 од 

28.12.2017. године, припремила је: 

 

ПРВУ ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 

 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 

УРЕЂЕЊЕ ПЕШАЧКИХ СТАЗА СА ПРАТЕЋИМ МОБИЛИЈАРОМ И ЈАВНОМ 

(СОЛАРНОМ) РАСВЕТОМ НА ДЕЛУ ПРОСТОРА СП „КАМЕНИЧКИ ПАРК“ 

РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: ЈНОП 29/2017 

     

У Конкурсној документацији у предметном поступку јавне набавке у делу 4) Услови за учешће у 

поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова, у 

тачкама 4.1.2. и 4.3.2. додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. ЗЈН, 

технички капацитет,  бришу се подтачке:  
3.1. минимум 1 (један) самоходни рециклер бетона максималне ширине 2 m и 

3.2. минимум 1 (један) цементни посипач 

 

Мења се тачка 4.2.2.  ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ  ДОДАТНИХ УСЛОВА  ЗА УЧЕШЋЕ  

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ, технички капацитет (страна 27/92) и гласи: 

 

Понуђач мора располагати (имати у власништву, закупу или лизингу): 

3.1. минимум 1 (један) камион кипер носивости мин 5т 

3.2. минимум 1 (једану) комбиновану грађевинску машину 

3.3. минимум 1 (једану) вибро плочу 200 кг 

3.4. минимум 1 (један) глатки ваљак 

3.5. минимум 1 (један) мешалицу за бетон 

3.6. минимум 1 (једно) возило са корпом минималне висине подизања 14м  

3.7. минимум 1 (један) багер 

3.8. минимум 3 (три) камиона носивости минимум 9 т. 

ДОКАЗ: 

• За сву опрему и механизацију доставити потписану и оверену изјаву понуђача да је сва 

опрема и механизација у технички исправном стању и функцији, Изјава о техничком 

капацитету, Образац 9.4)  Конкурсне документације и 

• Пописне листе на дан 31.12.2017. године да је понуђач власник основних средстава 

тражених у оквиру довољног техничког капацитета (понуђач је дужан да на пописним 

листама јасно обележи -маркира механизацију која је неопходна у оквиру траженог 

техничког капацитета) или други доказ да понуђач има на располагању тражени технички 

капацитет (Уговор о закупу, Уговор о лизингу или уговор о пословно техничкој сарадњи и 

слично). У случају да је понуђач постао власник основних средстава тражених у оквиру 

довољног техничког капацитета после 31.12.2017. године, уместо пописне листе може 
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доставити други доказ из којег се јасно види да је власник траженог основног средства 

(саобраћајну дозволу, рачун или купопродајни уговор и др.). 

• Уколико се из достављених пописних листа не може утврдити носивост, или површина, 

или висина, или снага, или запремина, или маса захтеване опреме и механизације у оквиру 

техничког капацитета потребно је доставити и други доказ да наведена опрема и 

механизација испуњава тражене захтеве. (нпр. очитана саобраћајна дозвола)  

Напомена: Уколико понуђач није власник побројаних машина у оквиру траженог 

техничког капацитета, него их има само на располагању/коришћењу, потребно је да уз 

Уговор о закупу, Уговор о лизингу или Уговор о пословно техничкој сарадњи, достави доказ 

да је та друга уговорна страна власник траженог техничког капацитета, односно пописне 

листе на дан 31.12.2017. године којима доказује да је та друга уговорна страна власник 

основних средстава тражених у оквиру довољног техничког капацитета (понуђач је дужан 

да на пописним листама јасно обележи -маркира механизацију која је неопходна у оквиру 

траженог техничког капацитета). У случају да је та друга уговоран страна постала власник 

основних средстава побројаних у оквиру траженог техничког капацитета после 31.12.2017. 

године, уместо пописне листе може доставити саобраћајне дозволе о регистрованој 

механизацији у МУП-у РС, купопродајни уговор и рачун.  

Осим наведеног, уколико понуђач није власник побројаних машина у оквиру траженог 

техничког капацитета, него их има само на располагању/коришћењу, наводећи да има 

закључен уговор о пословно техничкој сарадњи, та друга уговорна страна мора у понуди 

бити наведена као подизвођач или члан групе понуђача. 

 

Сва заинтересована лица су у обавези да припреме и поднесу понуду у складу са извршеном 

изменом конкурсне документације, јер ће у супротном иста бити одбијена као неприхватљива. 

 

Прва измена конкурсне документације, сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама, 

објављује се на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца. 

 

 

 

 

       Комисија за јавну набавку ЈНОП 29/2017 

 

 

 

 

 

 

 


