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     Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ГРАД КИКИНДА 

Комисија за јавну набавку 

Број: V-404-4/2019-8 

Дана: 21.02.2019. године 

        К и к и н д а 

 

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

14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку радови – РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ 

НЕДОСТАЈУЋИХ САДРЖАЈА НА ГП НАКОВО  Јн 8/2019 врши 

 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
                                                                                                    

У делу  

 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 

И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

На страни 170 од 402 

 

УМЕСТО 

 

 

 

УСЛОВ: Да понуђач располаже пословним капацитетом за учешће у поступку 

предметне јавне набавке што подразумева: 

  УСЛОВ: 

Да понуђач располаже пословним капацитетом за учешће у поступку предметне јавне 

набавке што подразумева: 

- да  је  Понуђач  у  периоду  од  претходне 3 године, рачунајући од дана 

објављивања Позива, (2013., 2014., 2015., 2016. и 2017. години) извео исте или 

истоврсне радове НА ИЗГРАДЊИ ОБЈЕКАТА, (тј. има референце за исте) у 

укупној вредности од минимум 80.000.000,00 динара без ПДВ-а. 

 

Као референтни радови признају се искључиво исти или истоврсни радови који су 

предмет јавне набавке, а који се односе на изградњу објекта. Радови на санацији, 

адаптацији и реконструкцији се неће признавати као рефернтни радови. 

ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: Наведени услов доказује се достављањем: 

- Потврде наручиоца, уговора о извођењу радова, Окончана ситуација;  

 

* У случају подношења заједничке понуде, чланови групе понуђача заједно испуњавају 

задати услов о пословном капацитету, уколико понуђач наступа са подизвођачем, дужан 

је да сам испуни задати услов о пословном капацитету.  
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МЕЊА СЕ И  ГЛАСИ : 

 

 

УСЛОВ: Да понуђач располаже пословним капацитетом за учешће у поступку 

предметне јавне набавке што подразумева: 

  УСЛОВ: 

Да понуђач располаже пословним капацитетом за учешће у поступку предметне јавне 

набавке што подразумева:  

- да  је  Понуђач  у  периоду  од  претходне 3 године, рачунајући од дана 

објављивања Позива, (2016., 2017. и 2018. години) извео исте или истоврсне радове 

НА ИЗГРАДЊИ ОБЈЕКАТА, (тј. има референце за исте) у укупној вредности од 

минимум 80.000.000,00 динара без ПДВ-а. 

 

Као референтни радови признају се искључиво исти или истоврсни радови који су 

предмет јавне набавке, а који се односе на изградњу објекта. Радови на санацији, 

адаптацији и реконструкцији се неће признавати као рефернтни радови. 

ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: Наведени услов доказује се достављањем: 

- Потврде наручиоца, уговора о извођењу радова, Окончана ситуација;  

 

* У случају подношења заједничке понуде, чланови групе понуђача заједно испуњавају 

задати услов о пословном капацитету, уколико понуђач наступа са подизвођачем, дужан 

је да сам испуни задати услов о пословном капацитету.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Комисија за јавну набавку 

 

 

 

 
Напомена: Овај документ са логом наручиоца пуноважан је без печата и потписа 
 

 


