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ПРЕДМЕТ: Измене и допуне бр. 1  

Јавна набавка мале вредности Пројекат модернизације и реконструкције 

деонице Стара Пазова-Нови Сад - технички преглед, број набавке 164/18 

   

 

1) У одељку V -  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 и 

76. ЗАКОНА  О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА,  

 

додатан услов под тачком 3, кадровски капацитет (стр.51), мења се и гласи :  

«Да понуђач испуњава услове у погледу кадровског капацитета за учешће у 

поступку предметне јавне набавке тј. да има у сваком моменту на располагању 

одговорне извршиоце, носиоце личних лиценци, и то : 

312 или 315 или 412 или 415  

310 или 410  

350 или 450  

353 или 453  

352 или 353 или 453 

391 или 491 

314 или 414 

370 или 470 

 

2) У одељку V -  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА (стр.52) 

 

У ставу 2, иза речи :«Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у 

складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 

75 ЗЈН ...„ 

 

Додаје се следећи текст:  

„став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН а услов из члана 75. став 1. тач. 5) као и додатан 

услов у погледу кадровског капацитета , дужан је да испуни  за део набавке 

који ће бити извршен преко подизвођача“ 

 

У ставу 3, иза речи : “Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из 

групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. ЗЈН“ 

 

Додаје се следећи текст:  

«став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН а услов из члана 75. став 1.  тач. 5) дужан је да 

испуни понуђач коме је поверено вршење предметне набавке» 

  

 



 

 

 

 У ставу 4, иза речи: «Додатне услове испуњавају заједно...“ 

Додаје се следећи текст: „осим услова у погледу кадровског капацитета који 

је дужан да испуни понуђач коме је поверено вршење предметне набавке». 

 

3)  Продужава се рок за достављање понуда.  
 Нови рок за достављање понуда је 11.02.2019.године, до 12,00 часова. 

 Јавно отварање понуда обавиће се одмах након истека рока за достављање понуда, 

 тј. 11.02.2019. године, са почетком у 13.00 часова. 

 

 

Остали део конкурсне документације остаје непромењен. 

 
   

 

 


