
 РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

ОПШТИНА ВЛАСОТИНЦЕ  
Комисија за спровођење јавне набавке број ЈНМВ БР. У-1.3.21/2018  

Број: 404-14/2018-01  

Дана: 26.03.2018. године  

В л а с о т и н ц е  

 

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије” 

број 124/2012, 14/2015 i 68/2015) Комисија за спровођење јавне набавке број ЈН БР. Р-1.3.21/2018, 

даје следеће измене и допуне конкурсне документације:  

1. У  поглављу 2 - ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 

ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК 

ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ НАБАВКЕ    на страни 

6. текст: 

Постојећа документација: 

2. Грађевинска дозвола број  ROP-VLS-9122-ISAW-1/2016,  Заводни број 03-351-96/16 од 

16.05.2016. године 

мења се у:  

Постојећа документација: 

2. Решење којим се одобрава извођење радова на реконструкцији спортског терена, израда 

трибина  и  расвете  на  спортском  терену  ОШ  „Синише  Јанић“  у Орашју  на кп. бр. 3491  

КО  Орашје,  ROP-VLS-9122-ISAW-1/2016,  Заводни број 03-351-96/16  од 16.05.2016. 

године 

 

2. У поглављу 4-УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. 

ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА   

на страни 7. текст: 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове 

за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чланом 76. Закона, и то:  

1) Да има довољан финансијски капацитет за реализацију предметне набавке односно да је у 

претходне три обрачунске године (2014, 2015 и 2016) остварио укупне приходе у износу најмање 

од 6.000.000 динара (вредност са пдв-ом); 

мења се у: 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове 

за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чланом 76. Закона, и то:  

1) Да има довољан финансијски капацитет за реализацију предметне набавке односно да је у 

претходне три обрачунске године (2015, 2016 и 2017) остварио укупне приходе у износу 

најмање од 6.000.000 динара (вредност са пдв-ом); 

 

3. У поглављу 6 

на страни 14.  у Обрасцу понуде текст: 

Начин плаћања 

 

 
 

 

мења се у: 

 

Начин плаћања 

 

Тражени аванс  

(највише до 25%)  

 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

а) аванс ____%                    

б) без аванса 

 

 



4. У поглављу 7- 

на страни 27. текст: 

Члан 21. 

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума не дође, 

уговара се надлежност Привредног суда у Београду.  

мења се у: 

Члан 21. 

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума не дође, 

уговара се надлежност Привредног суда у Лесковцу. 

  
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


