
 
 

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ бр.01 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА бр. 12/2017 

 
 У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ број 
124/2012, 14/2015 и 68/2015) врши се измена конкурсне документације за јавну 
набавку радова ИЗГРАДЊА САОБРАЋАЈНИЦЕ С1 И С2 (II ФАЗА) У РАДНОЈ ЗОНИ БР.15 У 
ИНЂИЈИ СА ХИДРОТЕХНИКОМ И ИНФРАСТРУКТУРОМ - ПРОЈЕКАТ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ 
(II ФАЗА - С2):, и то: 
 
на страни 46/58, БРИШЕ СЕ - Доказ да понуђач има важећу дозволу надлежног органа 
за обављање делатности која је предмет јавне набавке (члан 75. ст. 1. тач. 5):  

 „Доказ да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање 
делатности која је предмет јавне набавке (члан 75. ст. 1. тач. 5) - Лиценца за 
трговину електричном енергијом на тржишту електричне енергије издату од Агенције 
за енергетику владе Републике Србије и потврду исте Агенције да је та лиценца још 
увек важећа (доставља се у виду неоверене фотокопије) или адекватан  документ  
предвиђен  прописима  државе  у  којој  страни  понуђач  има седиште, а који 
понуђач доставља у виду оверене копије, или интернет страницу на којој су тражени 
подаци јавно доступни. “ 

 
Осим наведене, сви остали елементи конкурсне документације за Извођење 

радова за ИЗГРАДЊА САОБРАЋАЈНИЦЕ С1 И С2 (II ФАЗА) У РАДНОЈ ЗОНИ БР.15 У 
ИНЂИЈИ СА ХИДРОТЕХНИКОМ И ИНФРАСТРУКТУРОМ - ПРОЈЕКАТ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ 
(II ФАЗА - С2), бр. 12/2017 остају непромењени. 

 
 
Прилог: 

- Страна 46/58 конкурсне документације 
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 Доказе о испуњености услова за учешће у јавној набавци из чл.75. и 76. Закона, 
наведене и описане у делу Конкурсне документације ,,Услови за учешће у поступку 
јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих 
услова“( у даљем тексту Услови за учешће).  

- Уколико понуђач наступа са подизвођачем, као и уколико се подноси заједничка 
понуда, потребно је доставити потребне доказе за све подизвођаче, односно све 
чланове групе понуђача, у свему у складу са упутством датим у Условима за учешће 
у поступку јавне набавке.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Образац понуде (Образац број 1) понуђач мора да попуни, овери печатом и 
потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. У 
случају већег броја подизвођача или учесника у заједничкој понуди (уколико се 
понуда подноси са подизвођачем или као заједничка понуда), потребно је копирати 
одговарајуће стране овог обрасца и то оне на којима се налази место за уношење 
података о подизвођачу (II део) или учесницима у заједничкој понуди (III део), у 
довољном броју примерака за све подизвођаче, односно учеснике у заједничкој 
понуди. Тако попуњене ископиране стране овог обрасца се прилажу уз овај образац 
понуде. Образац понуде, у случају групе понуђача, потписују и оверавају, по избору 
понуђача, или сви чланови групе понуђача, или један од чланова групе у име групе, 
који у том случају мора бити наведен у  споразуму из члана 81., став 4. Закона о 
јавним набавкама.  

 -Образац структуре цене (Образац број 2) - понуђач мора да попуни, овери 
печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу структуре 
цене понуде наведени. Образац структуре цене, у случају групе понуђача, потписују 
и оверавају, по избору понуђача, или сви чланови групе понуђача, или један од 
чланова групе у име групе, који у том случају мора бити наведен у  споразуму из 
члана 81., став 4. Закона о јавним набавкама.  
Све позиције  у Обрасцу структуре цене, морају бити са исказаним јединичним 
ценама и са укупном ценом и то све без ПДВ-а. Укупну цену са ПДВ-ом исказати на 
крају Обрасца структуре цене, у Збирној рекапитулацији предмера, с`обзиром да све 
позиције Обрасца структуре цене подлежу истој стопи опорезивања. 
Све позиције из Обрасца структуре цене морају бити попуњене нумерички 
исказаним јединичним ценама (уколико се ради о позицијама које немају вредност, 
мора се уписати ''0,00'', нису дозвољени знаци ''/'' или ''0'' или непопуњавање 
износа). 

 Образац трошкова припреме понуде (Образац број 3) – понуђач мора да попуни, 
овери печатом и потпише овај образац. У случају групе понуђача, потписују и 
оверавају, по избору понуђача, или сви чланови групе понуђача, или један од 
чланова групе у име групе, који у том случају мора бити наведен у  споразуму из 
члана 81., став 4. Закона о јавним набавкама; 
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