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 На основу члана 63 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о спровођењу поступка јавне набавке од 

стране више наручилаца, бр. 404/1-28-1/2019-02 од 24.04.2019. године и бр. 

98/1-19 од 25.04.2019. године, Наручилац 2 врши измену и допуну Конкурсне 

документације број 119/2-19 од 16.05.2019.године, како следи: 

 1. На страни 6. Конкурсне документације после трећег пасуса додају се 

нови који гласе: 

 „Обилазак локације за извођење радова: Ради обезбеђивања услова 
за припрему прихватљивих понуда, Наручилац 2 ће омогућити обилазак 
локације за извођење радова. 
 Обилазак  локације је потребно најавити Лидији Милановић, тел.  
019/731-015, најмање једа дан унапред а најкасније два дана пре истеке рока за 
подношење понуда. 
 Обилазак локације није могућ на дан истека рока за пријем понуда.    
 Сва заинтересована лица која намеравају да поднесу понуду морају да 
изврше обилазак локације за извођење радова.  
 О извршеном обиласку локације за извођење радова понуђач даје изјаву 
на Обрасцу 14.  коју оверава представник Наручиоца 2.“ 
 

 2. На страни 8. Конкурсне документације мења се текст тачке 3),  којом се 

одређује потребан  пословни капацитет и начин његовог доказивања,  и гласи: 

 „3) да има неопходан пословни капацитет, односно да је у предходних 5 

годинa (2014, 2015, 2016, 2017 и 2018) извео радове на изградњи бетонских 

мостова укупне вредности од најмање 30.000.000,00 динара без ПДВ-а од којих 

је најмање један мост  минималног распона главног носача 25 m. 

 Доказ: Списак изведених радова, укупне вредности од најмање 
30.000.000,00 динара без ПДВ-а,  који се односе на изградњу бетонских 
мостова,  од којих најмање један мора бити мост минималног распона главног 
носача 25 m, уз који је понуђач је у обавези да достави и потврду о изведеним 
радовима као и Уговоре о извођењу радова наведених у потврди и окончане 
ситуацију за наведене радове.“ 
 
 3. На страни 9. Конкурсне документације у седмом пасусу речи: „образац 

13“ замењују се речима: „образац 14“ 

 4. На страни 19.  Конкурсне документације после тачке 14. додаје се нов 

образац под тачком 15. и гласи: 

 „15. Изјава о посети локације                                                            ОБРАЗАЦ 14.“ 

 

     
 5. На странама 20-21 Конкурсне документације мења се образац 1. и 
гласи: 
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„ОБРАЗАЦ 1. 

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА,  
а) ПОНУЂАЧА 

б) ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
(заокружити) 

 

________________________________________________________________ 
(назив и седиште понуђача/члана групе понуђача) 

 
При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове наручиоца, упознати смо са свим 
условима наручиоца и с тим у вези прилажемо следеће доказе о испуњености обавезних 
услова:  

 

Образац бр. 1 Образац за оцену испуњености услова понуђача и члана групе 
понуђача 

 
да 

 
не 

Образац бр. 1а Образац за оцену испуњености услова подизвођача да не 

Образац бр. 2 Образац понуде да не 

Образац бр. 3 Изјава о одговорном извођачу који ће решењем бити именован 
за извођење радова у јавној набавци 

да не 

Образац бр. 4 Списак изведених радова  да не 

Образац бр. 5 Потврда о реализацији закључених уговора  да не 

Образац бр. 6 Изјава о достављању гаранције банке за добро извршење посла  да не 

Образац бр. 7 Изјава о достављању гаранције банке за отклањање  
недостатака у гарантном року  

да не 

Образац бр. 8 Модел уговора да не 

Образац бр. 9 Структура цене - Предмер и предрачун радова да не 

Образац бр. 10 Изјава у складу са чланом 75. став 2 да не 

Образац бр. 11 Изјава о независној понуди да не 

Образац бр. 12 Трошкови израде понуде да не 

Образац бр. 13 Менично овлашћење (уз меницу за озбиљност понуде) да не 

Образац бр. 14 Изјава о посети локацији да не 

 
 

Прилог бр. 1 Извод из Агенције за привредне регистре, односно извод из 
регистра надлежног органа  

 
да 

 
не 

Прилог бр. 2 Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне  
полицијске управе Министарства унутрашњих послова 

 
да 

 
не 

Прилог бр. 3 Потврда - Пореске управе Министарства финансија Републике 
Србије о измиреним порезима и доприносима и Потврда 
јединице локалне самоуправе – Управе јавних прихода о 
измиреним порезима и доприносима или потврда да се понуђач 
налази у поступку приватизације 

 
 

да 

 
 

не 
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Прилог бр. 4 Извештај о бонитету за јавне набавке – Образац БОН-ЈН  да не 
 

Прилог бр. 5 Уговори и окончане ситуације о изведениим радовима  да не 

Прилог бр. 6 Фотокопија личне лиценце инжењера са  важећом потврдом 
Инжењерске коморе Србије  

 
да 

 
не 

Прилог бр. 7 Доказ о раду/радном ангажовању  да не 

Прилог бр. 8 Бланко соло меница, картон депонованих потписа и доказ  
о регистрацији менице код пословне банке (понуђач који  
прилаже бланко соло меницу ) или банкарска гаранција  
за озбиљност понуде 

 
да 

 
не 

Прилог бр. 9 Споразум између чланова групе за заједничко извршење  
посла (за заједничку понуду) 

 
да 

 
не 

 
Образац оверава овлашћено лице понуђача који наступа самостално или 

са подизвођачем, а у случају заједничке понуде овлашћено лице сваког члана 
групе понуђача.  

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе 
понуђача.  

Уколико је понуђач уписан у «регистар понуђача» не доставља прилоге 
1, 2 и 3. 

 
 
 
Датум: _______________                                                 Потпис овлашћеног лица:  
 
                                                                         М.П.             ___________________ „ 
 

 6. После Обрасца 13. - Менично овлашћење, који се налази на страни 52. 

Конкурсне документације, додаје се нови образац 14. који гласи: 

„ОБРАЗАЦ 14 

 
 
 
 

ИЗЈАВА О ПОСЕТИ ЛОКАЦИЈЕ 
 
 

 Овим изјављујем да сам дана _________2019. године, посетио локацију 

на којој се ће се изводити радови на изградњи пешачког моста, који су предмет 

јавне набавке број 404/1-28/2019-02 и стекао увид у све информације које су 

неопходне за припрему понуде. Такође изјављујем да сам упознат са свим 

условима извођења радова и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било 

какве накнадне промене у цени. 
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Датум: _______________      Потпис овлашћеног лица понуђача 

                                                                     

м. п. _________________________________ 

 

Напомена: За понуђача који подноси понуду самостално, или са подизвођачем, 

изјаву даје и потписује одговорно лице понуђача, а за понуду групе понуђача 

изјаву даје и потписује одговорно лице сваког понуђача из групе понуђача и 

оверава печатом. Овај образац понети са собом приликом посете локацији и 

дати наручиоцу на оверу.  

              Датум: ________________ 

                                                                                                       Овера наручиоца 

                                                                                      м. п. _________________      „  

 

 

 7. У свему осталом Конкурсна документација, бр. 119/2-19 од 16.05.2019. 

године,  остаје неизмењена. 

 8. Ове измене и допуне чине саставни део Конкурсне документације и 

понуђач је дужан да своју понуду поднесе у складу са њима. 

 

Објавити: 

- на Порталу јавних набавки 

- интернет страници Наручиоца 1 

 

 

 

 

 

 


