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Република Србија                                                                                                                                  
Аутономна Покрајина Војводина 
Општинска управа општине Нови Кнежевац 
Комисија за јавну набавку                                                                  
Број: IV-404-34-15/2018 
Дана: 17.08.2018. 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 1.3.11/2018 – Текуће одржавање тротоара у 
улици Краља Петра I Карађорђевића у Новом Кнежевцу, врши  
  
 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
 

1) У делу конкурсне документације, за јавну набавку бр. ЈН 1.3.11/2018 – Текуће 
одржавање тротоара у улици Краља Петра I Карађорђевића у Новом Кнежевцу, на 
страни 6/36. у оквиру поглавља IV – Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 
75. и 76. Закона и упутство како се доказује испињеност тих услова, мења се део:  
 

б) да располаже неопходним пословним капацитетом, и то: 
• да је понуђач у претходне три године (2015., 2016. и 2017. години) извршио 

исте или сличне радове на текућем одржавању, санацији, реконструкцији, 
адаптацији или изградњи тротоара или пешачких стаза у укупном износу 
од најмање 3.500.000,00 динара без ПДВ-а,  

 да понуђач поседује сертификате из области која је предмет јавне набавке, 
и то: ISO 9001 – систем управљања квалитетом, ISO 14001 – систем 
управљања заштите животне средине и OHSAS 18001 – систем управљања 
заштите здравља и безбедности на раду, 

 да понуђач поседује одговарајуће атесте за тражене плоче и ивичњаке. 
 
 
ИСТИ САДА ГЛАСИ: 
 

б) да располаже неопходним пословним капацитетом, и то: 
• да је понуђач у претходне три године (2015., 2016. и 2017. години) извршио 

исте или сличне радове на текућем одржавању, санацији, реконструкцији, 
адаптацији или изградњи тротоара или пешачких стаза у укупном износу 
од најмање 3.500.000,00 динара без ПДВ-а,  

 да понуђач поседује сертификате из области која је предмет јавне набавке, 
и то: ISO 9001 – систем управљања квалитетом, ISO 14001 – систем 
управљања заштите животне средине и OHSAS 18001 – систем управљања 
заштите здравља и безбедности на раду. 

 
 
 
 
 
 

http://www.noviknezevac.rs
mailto:javnenabavke@noviknezevac.rs


 2

2) У делу конкурсне документације, за јавну набавку бр. ЈН 1.3.11/2018 – Текуће 
одржавање тротоара у улици Краља Петра I Карађорђевића у Новом Кнежевцу, на 
страни 8/36. у оквиру поглавља IV – Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 
75. и 76. Закона и упутство како се доказује испињеност тих услова, мења се део:  

 
б) да располаже неопходним пословним капацитетом – доказује се достављањем: 
• списка извршених радова на текућем одржавању, санацији, реконструкцији, 

адаптацији или изградњи тротоара или пешачких стаза у претходне три године 
(Образац референци понуђача), који је валидан само у случају да су за наведене 
радове достављене и копије окончаних ситуација 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, 

• копија важећих сертификата ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001, 
• копија атеста о физичко-механичким карактеристикама тражених плоча и 

ивичњака. 
 
 
ИСТИ САДА ГЛАСИ: 
 

б) да располаже неопходним пословним капацитетом – доказује се достављањем: 
• списка извршених радова на текућем одржавању, санацији, реконструкцији, 

адаптацији или изградњи тротоара или пешачких стаза у претходне три године 
(Образац референци понуђача), који је валидан само у случају да су за наведене 
радове достављене и копије окончаних ситуација 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, 

• копија важећих сертификата ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001. 
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                                                                                                        м.п. 

                                                                                                        за јавну набавку 


