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ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈНОП 42/2017, бр.2 
 
Сходно члану 63. Закона о јавним набавкам а на основу постављених питања врши се 
измена Конкурсне документације за набавку радовa на  реконструкцији расвете станичног 
подручја железничке станице Брасина (набавка бр. 42/2017) 

Наручилац врши измену у опису КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ на страни 11/49 на начин што се 
брише део текста „ и са потврдом за рад у близини високог напона“на следећи начин: 

Позиција КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ на страни 11/49 на страни 6/49 гласи: 

          Да понуђач у поступку јавне набавке располаже неопходним кадровским 
капацитетом, и то да има у радном односу  минимум  по два запослена техничка 
лица, и то: 

Дипломирани електро инжењер са важећом лиценцом број 350. 
Дипломирани електро инжењер са важећом лиценцом број 450. 
минимум 10 запослених електро струке са потврдом за рад на висини и са      

потврдом за рад у близини високог напона.  

А Треба: 

          Да понуђач у поступку јавне набавке располаже неопходним кадровским 
капацитетом, и то да има у радном односу  минимум  по два запослена техничка 
лица, и то: 

Дипломирани електро инжењер са важећом лиценцом број 350. 
Дипломирани електро инжењер са важећом лиценцом број 450. 

минимум 10 запослених електро струке са потврдом за рад на висини  

Наручилац врши измену у опису ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ на страни 11/49 на начин што 
стоји: 

3 ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ Начин доказивања 

 Да понуђач у поступку јавне набавке 
располаже неопходним техничким 
капацитетом односно: 
Потребно је да понуђач располаже 
неопходним техничким капацитетом, 
односно да поседује минимум следећу 
опрему: 

Доказ о власништву 
опреме/уређаја је је фактура 
продавца и пописна листа 
основних средстава 
извршиоца радова а возила 
копија саобраћајне и атеста за 



 
 

1. Meрнa кoлa зa испитивaњe кaблoвa 
дo 10kV - 1кoм 

2. Мeгaoммeтaр 5kV- 1кoм 
3. Мерач отпора уземљења-1ком 
4. Мерач диелектричне 

проводљивости тла-1ком 
5. Мерач осветљаја – 1ком 
6. Возило са хидрауличном корпом 

минимум 30т/м – 1ком 
7. Миксер за транспорт бетона 

минимум 5м3 – 1ком 
8. Теретно возило минималне 

носивости 5т – 1ком 
9. Ровокопач минималне тежине 3т – 

1ком 
 

безбедан рад. 

А треба 

3 ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ Начин доказивања 

 Да понуђач у поступку јавне набавке 
располаже неопходним техничким 
капацитетом односно: 
Потребно је да понуђач располаже 
неопходним техничким капацитетом, 
односно да поседује минимум следећу 
опрему: 
1.Meрнa кoлa зa испитивaњe кaблoвa 
дo 10kV - 1кoм 
2.Мeгaoммeтaр 5kV- 1кoм 
3.Мерач отпора уземљења-1ком 
4.Мерач осветљаја – 1ком 
5.Возило са хидрауличном дизалицом 
минимум 30т/м – 1ком 
6.Миксер за транспорт бетона минимум 
5м3 – 1ком 
7.Теретно возило минималне носивости 
5т – 1ком 
8.Ровокопач минималне тежине 3т, ком 
1 –  
9.Багер или комбинована машина са 
кашиком запремине мин.1m3- 1ком 
 

Доказ о власништву 
опреме/уређаја је је фактура 
продавца или пописна листа 
основних средстава извршиоца 
радова на дан 31.12.2016 године 
или фактуре за она средства која 
су набављена у току 2017 
године.За возила копија 
саобраћајне и атеста за безбедан 
рад или уговори о лизингу, закупу 
сачињен пре објављивања 
позива за подношење понуда 
за предметну Јавну набавку.  
 

 
 
 
Мења се и текст на страни 12 Конкурсне документације који гласи: 
 
Испуњеност ДОДАТНОГ услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 
наведног у табеларном приказу додатних услова под редним бројем 2 у складу са 
чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује  достављањем Изјаве (Образац 9 у поглављу VI 
ове конкурсне документације) копије фактура продавца и пописна листа основних 
средстава извођача радова, а возила копија саобраћајне и атеста за безбедан рад.  



 
 

А Треба 

Испуњеност ДОДАТНОГ услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 
наведног у табеларном приказу додатних услова под редним бројем 2 у складу са 
чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује  достављањем Изјаве (Образац 9 у поглављу VI 
ове конкурсне документације) пописна листа основних средстава извођача радова 
на дан 31.12.2016 додине или фактуре за она средства која су набављена у 2017 
години.За возила копије саобраћајних дозвола и атеста за безбедан рад или уговора 
о лизингу или закупу сачињених пре објављивања позива за  подношење понуда за 
предметну Јавну набавку. 

 

 

                                                                                                 КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


