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Апатин 

І ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
 

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ бр. 38/2017 –  

Набавка радова - Извођење радова реконструкције и доградње привремених прелазних мостова и понтона   
  

 На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012 и 

14/2015 и 68/2015), врше се измене конкурсне документације за јавну набавку радова – Извођење радова 

реконструкције и доградње привремених прелазних мостова и понтона   бр. 38/2017 и то: 

 Измене 
1) На страни 7 у делу 5.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ и потребни докази за испуњење истих, сходно члану 76. 

и 77. Закона  
да располаже неопходним кадровским капацитетом – под неопходним кадровским капацитетом 
сматра се  
 

 најмање једног машинског инжењера –са лиценцом 430/434 
 најмање једног грађевинског инжењера са лиценцом 410 

 најмање 3 атестирана вариоца у радном односу  или по основу уговора о делу или уговора о 

привременим и повременим пословима 

 
2) да  располаже  неопходаним  техничким  капацитетом – под неопходним техничким капацитетом 

подразумева се: 
 

- агрегат минимум 2кW 
- апарат за електро заваривање 
- апарат за аутогено заваривање у заштитној атмосфери CO2,N2 
- ауто дизалицу 
 
САДА ГЛАСЕ: 
 

да располаже неопходним кадровским капацитетом – под неопходним кадровским капацитетом 
сматра се  
 

 најмање једног машинског инжењера –са лиценцом 430/434 

 најмање 3 атестирана вариоца у радном односу  или по основу уговора о делу или уговора о 

привременим и повременим пословима 

 
3) да  располаже  неопходаним  техничким  капацитетом – под неопходним техничким капацитетом 

подразумева се: 
 

- апарат за електро заваривање 
- апарат за аутогено заваривање у заштитној атмосфери CO2,N2 
Ови услови се мењају и у делу обрасца бр.3, тако да сада Образац бр.3 изгледа као у прилогу: 

НАПОМЕНА:  

 

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

изменама, јер ће у супротном иста бити одбиjена као неприхватљива 

 

Комисија за јавну набавку бр. 38/2017 
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Образац бр. 3 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
 

УСЛОВИ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

(члан 75. и 76. Закона о јавним набавкама) 
 

 Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да понуђач  

________________________________________ испуњава услове прописане чланом 75. и 76. ЗЈН за учешће у 

отвореном поступку јавне набавке бр.  38/2017 –  Извођење радова реконструкције и доградње привремених 

прелазних мостова и понтона и да о томе поседујемо све доказе прописане чланом 77. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 ), и то:  

 да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

 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; 

 да је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или 

стране државе у којој има седиште; 

 да располаже неопходаним финансијским и пословним капацитетом – под неопходним 

финансијским и пословним капацитетом сматра се  

 да понуђач у свакој од претходне три године (2014., 2015. и 2016.), остварио укупан приход у 

минималном износу своје понуде без ПДВ-а. 

 Да над понуђачем није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно предходни стечајни 

поступак до момента објављивања Позива за достављање понуда 

Да располаже неопходним кадровским капацитетом – под неопходним кадровским капацитетом 
сматра се  

 најмање једног машинског инжењера –са лиценцом 430/434 

 најмање 3 атестирана вариоца  

Да  располаже  неопходаним  техничким  капацитетом – под неопходним техничким капацитетом 

сматра се: 

 1 апарат за електро заваривање 

 1 апарат за аутогено заваривање у заштитној атмосфери CO2,N2 

 

 

 Потврђујемо да ћемо, на захтев наручиоца, за горе наведене обавезне и додатне услове поднети 

одговарајуће доказе неведене у делу 5. конкурсне документације.  

 

 Обавезујемо се да ћемо без одлагања писмено обавестити наручиоца о било којој промени у вези са 

испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, 

односно током важења уговора о јавној набавци и исте документовати на одговарајући начин. Такође, 

изјављујемо да смо поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине. 

 

 Место: ___________ М.П. Потпис овлашћеног лица 

 Датум: ___________  _____________ 

 

 

 Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача потребно је да се наведени образац изјаве 

фотокопира у довољном броју примерака и попуни за сваког члана групе понуђач 


