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Република Србија                                                                                                                                  
Аутономна Покрајина Војводина 
Општинска управа општине Нови Кнежевац 
Комисија за јавну набавку                                                                  
Број: IV-404-45-7/2019 
Дана: 12.11.2019. године 
23330 Нови Кнежевац • Краља Петра I Карађорђевића бр.1 
ПИБ: 101460424 • матични број: 08385327 
телефон: (0230) 82-055  • fax: (0230) 82-076  
www.noviknezevac.rs • javnenabavke@noviknezevac.rs 
 
 
 
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015) Комисија за јавну набавку, бр. ЈН 1.3.7/2019 – Санација и адаптација осветљења 
отворених спортских терена на Смиљевачи, врши  
  
 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

1) У делу конкурсне документације, за јавну набавку бр. ЈН 1.3.7/2019 – Санација и 
адаптација осветљења отворених спортских терена на Смиљевачи, на страни 11/43. у 
оквиру поглавља IV – Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. 
Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова, мења се део:  

 
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач 
доказује достављањем следећих доказа: 
 

а)  да располаже неопходним финансијским капацитетом – доказује се потврдом 
Народне банке Србије, одељења за принудну наплату у Крагујевцу, о броју дана 
неликвидности Понуђача издата за тражени период. 

 
б) да располаже неопходним пословним капацитетом – доказује се списком 
извршених радова на изградњи, реконструкцији, адаптацији, санацији или текућем 
одржавању расвете спортских објеката, јавне расвете и сл. у траженом периоду 
(Образац референци понуђача), који је валидан само у случају да су за наведене 
радове достављене копије уговора, окончаних ситуација или фактура (рачуна) 
издатих инвеститорима и потврде ранијих корисника оверене и потписане од стране 
одговорног лица (Образац потврде референци крајњег корисника). Образац 
референтне листе понуђача и Образац потврде референтне листе крајњег корисника 
саставни су део конкурсне документације. 
  
в) да располаже неопходним кадровским капацитетом – доказује се достављањем 
изјаве о радном ангажовању тражених стручних лица која ће бити задужена за 
извођење радова (Образац изјаве о радном ангажовању кључног техничког особља).  

 
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су 
подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 
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ИСТИ САДА ГЛАСИ: 
 
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач 
доказује достављањем следећих доказа: 
 

а)  да располаже неопходним финансијским капацитетом – доказује се потврдом 
Народне банке Србије, одељења за принудну наплату у Крагујевцу, о броју дана 
неликвидности Понуђача издата за тражени период. 

 
б) да располаже неопходним пословним капацитетом – доказује се списком 
извршених радова на изградњи, реконструкцији, адаптацији, санацији или текућем 
одржавању расвете спортских објеката, јавне расвете и сл. у траженом периоду 
(Образац референци понуђача), који је валидан само у случају да су за наведене 
радове достављене копије уговора, окончаних ситуација или фактура (рачуна) 
издатих инвеститорима и потврде ранијих корисника оверене и потписане од стране 
одговорног лица (Образац потврде референци крајњег корисника). Образац 
референтне листе понуђача и Образац потврде референтне листе крајњег корисника 
саставни су део конкурсне документације. 
  
в) да располаже неопходним кадровским капацитетом – доказује се достављањем 
изјаве о радном ангажовању тражених стручних лица која ће бити задужена за 
извођење радова (Образац изјаве о радном ангажовању кључног техничког особља). 
 
г) да располаже неопходним техничким капацитетом –  доказује се достављањем: 

• за возила набављена до краја године која претходи години у којој се спроводи 
јавна набавка, фотокопија пописне листе или аналитичке картице основних 
средстава на којим ће видно бити означена тражена возила. Пописна листа 
мора бити са последњим датумом у години која претходи години у којој се 
јавна набавка спроводи, потписана од стране овлашћеног лица и оверена 
печатом понуђача, 

• за возила набављена у години у којој се јавна набавка спроводи – фотокопија 
рачуна и отпремнице, 

• доказ о закупу – фотокопија уговора о закупу са пописном листом закуподавца, 
• доказ о лизингу – фотокопија уговора о лизингу, 
• за возила код којих постоји законска обавеза регистрације без обзира на основ 

коришћења (власништво, закуп, лизинг) – копија саобраћајне дозволе, испис из 
читача и полиса осигурања важећа на дан отварања понуда, 

• за теретно возило са радном корпом (платформом) са дометом изнад 15m доказ 
о основним техничким карактеристикама и извештај лиценциране установе о 
извршеном прегледу и провери предметне опреме за рад са аспекта 
безбедности и здравља на раду. 

 
 
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су 
подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 
 
 
 

2) У делу конкурсне документације, за јавну набавку бр. ЈН 1.3.7/2019 – Санација и 
адаптација осветљења отворених спортских терена на Смиљевачи у, на страни 14/43. у 
оквиру поглавља V – Упутство понуђачима како да сачине понуду, мења се део:  
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2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се 
први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: Општинска управа општине Нови Кнежевац, Краља Петра I 
Карађорђевића бр.1, 23330 Нови Кнежевац, са назнаком ,,Понуда за јавну набавку радова бр. 
ЈН 1.3.7/2019 – Санација и адаптација отворених спортских терена на Смиљевачи – НЕ 
ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
12.11.2019. године, до 10:30 часова. Јавно отварање понуда извршиће се дана 12.11.2019. 
године у 11:00 часова у просторијама наручиоца. 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 
налази, назначити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду 
пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом. 
 
 
ИСТИ САДА ГЛАСИ: 
 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се 
први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: Општинска управа општине Нови Кнежевац, Краља Петра I 
Карађорђевића бр.1, 23330 Нови Кнежевац, са назнаком ,,Понуда за јавну набавку радова бр. 
ЈН 1.3.7/2019 – Санација и адаптација отворених спортских терена на Смиљевачи – НЕ 
ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
15.11.2019. године, до 10:30 часова. Јавно отварање понуда извршиће се дана 15.11.2019. 
године у 11:00 часова у просторијама наручиоца. 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 
налази, назначити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду 
пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом. 
 
 

                                                                                                          Комисија  
                                                                                                        м.п. 

                                                                                                        за јавну набавку 


