
 
 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' 124/12), у отвореном 

поступку јавне набавке бр. 83/14  наручилац обавештава све потенцијалне понуђаче о 

измени конкурсне документације  

 

ЈН 83/14 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БР. 1 

09.03.2015.  
 

 

Предмет: Измена конкурсне документације бр. 1 од 09.03.2015. године. 

 

МЕЊА СЕ конкурсна документација за јавну набавку израда техничке документације  

за осветљење стазе Караман гребен, у ски центру Копаоник и то:  

 

1. Одељак V, тачка 1 (услови за учешће)  –  тако што поред обавезних услова понуђач 

који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове 

за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:  

 

1) Да у последњих шест месеци понуђач није био у блокади на пословном рачуну, 

односно да нема дана неликвидности; 

 

2) Да је у претходних 5 година (2010., 2011., 2012., 2013. и 2014. години) уговорио и 

извршио услугу израде техничке документације из области електроенергетских 

инсталација ниског напона (осветљење ски стаза, саобраћајница, паркинг простора, 

тргова, паркова, спортских терена и других јавних отворених простора) - минимум 

3 (три) реализована уговора; 

 

3) Да има минимум једно стално запослено лице са лиценцом Инжењерске коморе 

Србије, бр. 350 - oдговорни пројектант електроенергетских инсталација ниског и 

средњег напона. 

 

 

2. Одељак V, тачка 2 (упутство како се доказује испуњеност услова) – испуњеност 

додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује 

достављањем следећих доказа: 

 

За додатни услов под тачком 1.2 подтачка 1): 

 

-Потврда НБС о броју дана неликвидности у последњих шест месеци, издата после 

дана објављивања позива за подношење понуда или извод са сајта НБС на коме су 

јавно доступни тражени подаци. 

 

За додатни услов под тачком 1.2. подтачка 2): 

 

-Списак реализованих уговора у последњих 5 година – референц листа понуђача, на 

обрасцу из конкурсне документације - прилог 1 конкурсне, потписан од стране 

одговорног лица понуђача и 



-Потврда о реализованим референтним уговорима наведених у референц листи из 

прилога 1, потписана од стране референтног Наручиоца посла, на образцу из 

конкурсне документације - прилог 2 конкурсне, потписан од стране одговорног лица 

референтног наручиоца посла.   

(напомена-минимум 3(три) реализована уговора 

 

За додатни услов под тачком 1.2. подтачка 3): 

-Изјава о располагању кадровским капацитетом, на обрасцу из конкурсне 

документације  - прилог 3 конкурсне, потписана од стране одговорног лица понуђача; 

-Копије важећих лиценци и 

-Копија потврда Инжењерске коморе Србије. 

(напомена-минимум за једно стално запослено лице са лиценцом Инжењерске коморе 

Србије, бр. 350 - oдговорни пројектант електроенергетских инсталација ниског и 

средњег напона). 

 

Сходно наведеним изменама, сачињена је измењена верзија конкурсне документације и 

иста објављена на Порталу јн и сајту,  09.03.2015. године, одакле се може преузети. 

 

Понуде се припремају и подносе у складу са измењеном верзијом конкурсне 

документације од 09.03.2015. године.  
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