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На основу члана 63. Закона о јавним набавкама, („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015) Комисија за јавне набавке обавештава сва заинтересована лица у 
поступку да је извршена измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку 
радова - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ И ДОГРАДЊИ ПОСТОЈЕЋЕ ФЕКАЛНЕ 
ЦРПНЕ СТАНИЦЕ СА ПОТИСНИМ ЦЕВОВОДОМ У УЛИЦИ НАРОДНЕ РЕВОЛУЦИЈЕ У 
БАЧКОМ ПЕТРОВЦУ, у отвореном поступку јавне набавке, број 404-4/2019-05, и  
доноси: 

 
 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 1 

 
 

1. На страни 14/73 и 15/73 конкурсне документације, а у оквиру поглавља 4. 
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, у делу 1.2. ДОДАТНИ 
УСЛОВИ, под тачком 1.2.3. Да понуђач располагања техничким капацитетом за учешће 
у поступку предметне јавне набавке, и то:, текст: 

УСЛОВ: 
Да понуђач располаже, тј. да има у власништву или закупу или на било који начин 
располагања на истим, и то: 
1.2.3.1. Ровокопач утоваривач 1 ком 
1.2.3.2. Камион кипер мин. 5 тона носивости 1 ком 
1.2.3.3. Виброплоча 1 ком  
1.2.3.4. Агрегат мин. снага 15 kW  1 ком 
1.2.3.5. Моторна муљна пумпа мин. капацитет  20 л/с  
             1 ком 
1.2.3.6. Мерач протока воде у цевима  1 ком 
1.2.3.7. Камионска цистерна за отпадну воду мин 10 м3     

                    1 ком   
1.2.3.8. Пнеуматски чеп балон за канализационе цеви  
             Ø400 мм 1 ком   
1.2.3.9. Машина за подбушивање путева (спирална),  
             пречник спирале минимум Ø 300 мм 1 ком   
ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

Технички капацитет под тачкама 1.2.3.1. - 1.2.3.9  се доказује: 

Фотокопијом саобраћајне дозволе и пописне листе са датумом 31.12.2018. год.  
Понуђач је дужан да на пописним листама јасно обележи - маркира механизацију која је 
неопходна у оквиру траженог техничког капацитета или други доказ из којег се на 
несумњиви начин може утврдити право власништва или право располагања, тражена 
опрема да се обележи маркером (уговор о закупу, лизингу или уговор о пословно 
техничкој сарадњи и слично).  
- у случају да је понуђач постао власник основних средстава тражених у оквиру довољног 
техничког капацитета после 31.12.2018. године, уместо пописне листе може доставити 



други доказ из којег се јасно може утврдити да је власник траженог основног средства 
(рачун или купопродајни уговор и др.).  
Уколико понуђач није власник покретне маханизације, потребно је да достави доказе да 
исте има на располагању (уговор о закупу, сагласност лизинг куће - уколико је возило у 
власништву лизинг куће). 
 
мења се и гласи:  
 
 УСЛОВ: 
Да понуђач располаже, тј. да има у власништву или закупу или на било који начин 
располагања на истим, и то: 
1.2.3.1. Ровокопач утоваривач 1 ком 
1.2.3.2. Камион кипер мин. 5 тона носивости 1 ком 
1.2.3.3. Виброплоча 1 ком  
1.2.3.4. Агрегат мин. снага 15 kW  1 ком 
1.2.3.5. Моторна муљна пумпа мин. капацитет  20 л/с  
             1 ком 
1.2.3.6. Камионска цистерна за отпадну воду мин 10 м3     

                    1 ком   
1.2.3.7. Пнеуматски чеп балон за канализационе цеви  
             Ø400 мм 1 ком   
1.2.3.8. Машина за подбушивање путева (спирална),  
             пречник спирале минимум Ø 300 мм 1 ком   
ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 
Технички капацитет под тачкама 1.2.3.1. - 1.2.3.8  се доказује: 
Фотокопијом саобраћајне дозволе и пописне листе са датумом 31.12.2018. год.  
Понуђач је дужан да на пописним листама јасно обележи - маркира механизацију која је 
неопходна у оквиру траженог техничког капацитета или други доказ из којег се на 
несумњиви начин може утврдити право власништва или право располагања, тражена 
опрема да се обележи маркером (уговор о закупу, лизингу или уговор о пословно 
техничкој сарадњи и слично).  
- у случају да је понуђач постао власник основних средстава тражених у оквиру довољног 
техничког капацитета после 31.12.2018. године, уместо пописне листе може доставити 
други доказ из којег се јасно може утврдити да је власник траженог основног средства 
(рачун или купопродајни уговор и др.).  
Уколико понуђач није власник покретне маханизације, потребно је да достави доказе да 
исте има на располагању (уговор о закупу, сагласност лизинг куће - уколико је возило у 
власништву лизинг куће). 
    
 
У осталом делу Конкурсна документација остаје неизмењена. 
 
 
НАПОМЕНА: Измењене стране чине саставни део Конкурсне документације. Потребно 
је да сви понуђачи за предметни поступак јавне набавке измењену и допуњену конкурсну 
документацију одштампају и приложе као саставни део Конкурсне документације. 
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