
 

 
 

     Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНA К И К И Н Д А 

Комисија за јавну набавку 

Број: V-404-1/2014-36 

Дана: 17.12.2014. године 

        К и к и н д а 

 

 На основу члана 63. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012) Комисија за 

јавну набавку – санација постојећих земљаних канала у обухвату раскрснице дуж државних путева IБ-

13 и IБ-15 у Кикинди врши 

 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

            У делу конкурсне документације, за јавну набавку радова – санација постојећих 

земљаних канала у обухвату раскрснице дуж државних путева IБ-13 и IБ-15 у Кикинди бр. ЈН 

36/2014,  у делу IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ 

ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 

УСЛОВА, 2.2 УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА  

76. ЗАКОНА,  на страни 14: 

 2. Доказ да поседује пословни капацитет:  

 Оверен списак успешно завршених сличних послова у ранијем периоду:  

 Потребно је да Понуђач у последње три календарске године, (2011. 2012. и 2013.) има 

завршене послове на изградњи реконструкцији санацији или одржавању каналске мреже, 

(прихватљиве су све категорије канала од атмосферских до мелиоративних), у кумулативној 

вредностии од минимум 9.000.000 динара без ПДВ-а. 

 Списак мора бити достављен према обрасцу  X „ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ ИНВЕСТИТОРА – 

НАРУЧИОЦА“  

 

 Брише се: Списак мора бити достављен према обрасцу  X „ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ 

ИНВЕСТИТОРА – НАРУЧИОЦА“  

 

 и 

  

 Додаје се: Списак се доставља у слободној форми понуђача.  

  

 И гласи: 

 2. Доказ да поседује пословни капацитет:  

 Оверен списак успешно завршених сличних послова у ранијем периоду:  

 Потребно је да Понуђач у последње три календарске године, (2011. 2012. и 2013.) има завршене 

послове на изградњи реконструкцији санацији или одржавању каналске мреже, (прихватљиве су све 

категорије канала од атмосферских до мелиоративних), у кумулативној вредностии од минимум 

9.000.000 динара без ПДВ-а. Списак се доставља у слободној форми понуђача. 
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