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На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/12, 15/14 

и 68/15), наручилац врши измену Конкурсне документације број: 1072-5/16 од 16. маја 2016. 

године, како следи: 

 

1) У делу 5 конкурсне документације, под тачком 5.2 Додатни услови за учешће у 

поступку јавне набавке из члана 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност 

тих услова, у подтачки 2) Неопходан пословни капацитет, брише се услов под б) да 

није био у блокади у периоду од шест месеци рачунајући уназад од дана 

објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки. 

 

Овај услов сада гласи: 

„2) да располаже неопходним пословним капацитетом – а) да је у периоду од три године 

пре објављивања позива за подношење понуда, пружио услуге које су исте или сличне 

услугама које су предмет јавне набавке у укупном износу од најмање 6.000.000,00 динара 

без ПДВ-а. 

Доказ: а) Списак референтних наручилаца односно уговора и потврде референтних 

наручилаца (образац 6.6 и образац 6.7 у делу 6. конкурсне документације) 

Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај услов група понуђача 

испуњава заједно, те је потребно доставити тражене доказе за чланове групе који 

испуњавају тражени услов. 

          У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ не треба доставити 

за подизвођача“. 

 

2) У свему осталом, конкурсна документација остаје непромењена. 

 

 

3) Ове измене и допуне чине саставни део конкурсне документације. 

 

 
објавити: 

- на Порталу јавних набавки 

- на интернет страници наручиоца 

 

 
Комисија за јавну набавку 

 

 

 


