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На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012), у поступку јавне набавке 

добара – Набавка материјала и услуга а ради спровођења радова  на изградњи канализације отпадних вода, број 

ЈН I-6/14, комисија за јавне набавке доставља измену допуне конкурсне документације. 

 

 

1. Прва измена 

У конкурсној документацији, на страни 13., "Додатни услови за учешће у поступку, Технички капацитет" за 

партије: 

 

"Технички капацитет 

за партије 1-2 

Понуђач поседује у власништву или закупу: 

Теретно возило за превоз материјала - 1 комад. 

Као доказ испуњености ових услова неопходно је доставити: 

Саобраћајне дозволе са полисама осигурања, уговор о закупу ако возила нису у власништву. 

 

за партије 2-4 

Понуђач поседује у власништву или закупу: 

Камион кипер - 1 комад. 

Као доказ испуњености ових услова неопходно је доставити: 

Саобраћајне дозволе са полисама осигурања, уговор о закупу ако возила нису у власништву." 

 

Наручилац мења одредницу "за партије 1 - 2" у одредницу "за партије 1 - 3" и мења одредницу "за партије 2-4" у 

одредницу "за партију 4" , тако да део конкурсне документације  на страни 13., гласи као у наставку текста: 

 

"Технички капацитет: 

за партије 1-3 

Понуђач поседује у власништву или закупу: 

Теретно возило за превоз материјала - 1 комад. 

Као доказ испуњености ових услова неопходно је доставити: 

Саобраћајне дозволе са полисама осигурања, уговор о закупу ако возила нису у власништву. 

 

за партију 4 

Понуђач поседује у власништву или закупу: 

Камион кипер - 1 комад. 

Као доказ испуњености ових услова неопходно је доставити: 

Саобраћајне дозволе са полисама осигурања, уговор о закупу ако возила нису у власништву." 

 

 

2. Прва допуна 

У конкурсној документацији, на страни 42., у одељку 5. "Спецификације", у табели "Спецификације за партију 

2" како је дато у наставку текста: 

 

Спецификације за партију 2 

 Јед.мере Јед.цене Ʃ Цене без ПДВ-а 

Поклопац Ø 600 мм са 

рамом и шарком (ком) 
36 

  

ПДВ  

Укупно са ПДВ-ом  

 

 

 

 

                                                                                                                  



 

Наручилац прецизира опис спецификације за партију два и додаје се" светли отвор Ø600mm, висина рама 10cm, 

носивости 250 kN ", тако да део конкурсне документације  на страни 42., гласи као у наставку текста: 

 

Спецификације за партију 2 

 Јед.мере Јед.цене Ʃ Цене без ПДВ-а 

Шахт поклопац са рамом 

и шарком, светли отвор 

Ø600mm, висина рама 

10cm, носивости 250 kN 

(ком) 

36 

  

ПДВ  

Укупно са ПДВ-ом  
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* документ је важећи без потписа и печата 


