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НАРУЧИЛАЦ 
           

  

ОПШТИНСКА УПРАВА СВРЉИГ, УЛ. РАДЕТОВА БР.31                                          

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА: www.svrljig.rs 

 
 
 
 
 
 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 
 
 

 
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА 
 

 

РАДОВИ НА ИЗРАДИ ИСТРАЖНО-

ЕКСПЛОАТАЦИОНОГ БУНАРА НА ЛОКАЦИЈИ 

„ДРАИНАЦ“ 

 

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА МАЛЕ 

ВРЕДНОСТИ 

 

БРОЈ НАБАВКЕ- 1.3.2 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Сврљиг, децембар 2016. године  

 
 

http://www.svrljig.rs/
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Република Србија 

ОПШТИНА СВРЉИГ 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

III Број:404-107-4/2016 

Датум:23.12.2016.године 

С в р љ и г 

 

На основу  члана  63. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 

68/15) Општинска управа општине Сврљиг мења и допуњује конкурсну документацију 

у поступку јавне набавке мале вредности  - Радови на  изради истражно-

експлоатационог бунара на локацији „Драинац“ – ЈН бр. 1.3.2 

 

САДРЖИНА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

1. У одељку IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 

75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 

УСЛОВА под 1.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ,  у тачки 1) мења се текст и гласи : 

    „1. Расположе неопходним финансијским и пословним капацитетом – да 

је у претходне три обрачунске године (2013, 2014. и 2015. година), понуђач 

позитивно пословао и да је у назначеном периоду остварени укупан приход 

понуђача најмање 6.000.000,00 динара без ПДВ-а.“  

 

2. У истом одељку IV у тачки 2) мења се текст и гласи: 

„ 2) Располаже довољним техничким и кадровским капацитетом, што значи да 

има: 

Oпрема: 

  

-најмање 2 гарнитуре опреме за истражно бушачке радове са минималним 

пречником Ø290мм до дубине од 200 метара; 

-1 потапајућу пумпу минималне снаге 3 киловата; 

-1 агрегат минималне снаге 3 киловата; 

-1 камион минималне носивости 5 тона; 

-1 компресор минимум 12 бара; 

 

Кадровски капацитет:  

-најмање 10 лица грађевинскe струке ангажованих у складу са законом о раду,  

-да има ангажовано најмање једно лице са важећом лиценцом ИКС бр. 492,  

(одговорног извођача радова-инжењера геологије са важећом лиценцом). 
 

3. У истом одељку IV под 2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 

УСЛОВА,  у тачки 3. мења се текст и гласи: 

„ – Кадровски капацитет се доказује:  

• попуњавањем Обрасца изјаве о довољном кадровском капацитету са 

списком имена и прилагањем фотокопија образаца пријава запосленог у 

осигурање за 10 тражених радника грађевинске струке (Образац XIV 

конкурсне документације);  
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• достава фотокопије лиценце ИКС бр. 492 и потврде о важности исте,  копија радне 

књижице, уговора о раду и М-А обрасца,  односно за носиоца лиценце и друге 

извршиоце  који нису запослени код понуђача: уговор – фотокопија уговора о делу / 

уговора о обављању привремених и повремених послова или другог уговора о радном 

ангажовању и доказ о пријави на здравствено и социјално осигурање у складу са 

законом.“  

 

4. У одељку V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ под 2. 

НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА  МОРА ДА БУДЕ  САЧИЊЕНА мења се став 4. тако 

да гласи: 

„Понуду доставити на адресу Наручиоца Општинска управа Сврљиг, ул. 

Радетова бр. 31, 18360 Сврљиг, са назнаком „Понуда за јавну набавку радова на 

изради истражно-експлоатационог бунара на локацији „Драинац“, ЈН бр.1.3.2, НЕ 

ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом, ако је примљена од стране наручиоца 

до 05.01.2017. године, до 12,00 часова. 

3. У истом одељку V под мења се став 7. тако да гласи: 

„Јавно отварање понуда одржаће се 05.01.2017.године, у 12,30 часова у радним 

просторијама Наручиоца, на адреси: Општинска управа Сврљиг, ул. Радетова 

бр. 31, Сврљиг. Понуда мора да садржи документе предвиђене конкурсном 

документацијом којима понуђач доказује да испуњава обавезне и додатне 

услове за учешће у поступку у складу са чланом 75. и чланом 76. Закона о 

јавним набавкама и све обрасце који су саставни део конкурсне документације, 

а који морају бити попуњени, оверени и потписани.“ 
 

Мења се Образац XIV конкурсне документације, који се даје у прилогу.  
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XIV. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА  

О ДОВОЉНОМ КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ И ОБРАЗАЦ 

 

 
Овим под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу изјављујем да 

понуђач (група понуђача),________________________________________ поседује 

довољан кадровски капацитет за извођење радова који су предмет ове јавне набавке, те 

да има најмање 10 лица грађевинске струке ангажованих у складу са Законом о раду. 

Да има ангажовано најмање једно лице техничке струке са важећом лиценцом ИКС 492 

које је стално запослено код понуђача или ангажовано уговором.  

 

 

Ред. 

бр. 

 

 

Име и презиме 

Запослен код понуђача 

(или навести назив 

чланице заједничке 

понуде) 

 

 

Школска спрема 

 

 

Навести начин ангажовања 

(у прилогу доставити 

тражене доказе) 

1.   са лиценцом ИКС  

492  

(дипломирани 

инжењер и 

лиценца )  

* Лиценца ИКС 492 

* потврда о важењу  

лиценце ИКС  

* фотокопија радне  

књижице или  

* фотокопија уговора о  

ангажовању лица  

техничке струке  

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

     

     

     

     

 
Место и датум:  М. П.     Понуђач:   

__________                       _____________  

                     (потпис овлашћеног лица) 

 


