
 

 
Број: 2041/9-2016 
30.01.2017. Године 
ВРШАЦ 
 

ИЗМЕНА КОНКУРУСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
у поступку јавне набавке – Резервни делови за одржавање возила и механизације и резервни 

делови за радне машине, ЈН бр. 1.6/2016-2041 
 

У складу са чл. 63 ст. 1 Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у 
даљем тексту: ЗЈН), врши се измена конкурсне документације за јавну набавку – Резервни делови за 
одржавање возила и механизације и резервни делови за радне машине, ЈН бр. 1.6/2016-2041: 

 
Додају се додатни услови за учешће у поступку предметне јавне набавке, тако да гласе: 
 

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1 ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 

Потврда/Референца (Образац 8) 
 

Да је у периоду од 3 (три) година до дана 
објављивања Позива за подношење понуда 
на Порталу јавних набавки Управе за јавне 
набавке, у уговореном року и квалитету, 
испоручивао добра која су предмет јавне 
набавке у вредности од минимум 
10.000.000,00 динара без ПДВ.  
 
 

2 ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ  

 

Да у моменту подношења понуде располаже 
(у својини, по основу уговора о закупу, 
лизингу, пословно -техничкој сарадњи и сл.) 
са минимум  2 (два) доставна возила са 
важећом регистрацијом. 
 
 

Копија очитане важеће саобраћајне дозволе 
и копија одштампане слике регистрационе 
налепнице возила  из које се види 
регистрациони број возила и датум истека 
важења регистрације.  
Уколико понуђач није власник возила, 
потребно је да поред наведеног достави и 
копију доказа о правном основу коришћења 
возила (уговор о закупу, уговор о лизингу, 
уговор о пословно-техничкој садарњи...). 

 
У вези са наведеном изменом Наручилац ће извршити измене Конкурсне документације и објавити II 
пречишћени текст, у ком ће измене бити видно обележене. 

 
Прилог 1 конкурусне документације, објављен дана 23.01.2017.,  у II пречишћеном облику, на Порталу 
јавних набавки и интерент страници Наручиоца  остаје непромењен. 
 
Будући да је измена конкурусне докуметације извршена 8 или мање дана пре истека за подношење 
понуда, Наручилац продужава рок за подношење понуда. 
 
Нови рок за подношење понуда је до 07.02.2017. до 12,00 часова, без обзира на начин слања. 
Отварање понуда ће се одржати 07.02.2017.у 12,30 часова. 
 
Измена конкурсне документације, у II пречишћеном облику, као и Обавештење о продужењу 
рока за подношење понуда биће објављени на Порталу јавних набавки и интернет страници 
Наручиоца дана 30.01.2017. године. 
 

                                                               КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
 

 


