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РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ПРОСТОРИЈА ЗА СМЕШТАЈ ХЕМИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА 

ПОТРЕБЕ КОМПЛЕКСА БАЗЕНА У СВРЉИГУ 

 

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  

бр. 1.3.12 за 2018.годину 
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Република Србија 

ОПШТИНА СВРЉИГ 

Општинкса управа 

III Број 404-105-4/2018 

Датум: 11.06.2018.године 

Сврљиг 

 

 На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 

Општинска управа Сврљиг мења и допуњује конкурсну документацију у поступку јавне набаке мале 

вредности – Радови на изградњи просторија за смештај хемијских средстава за потребе комплекса базена у 

Сврљигу, број 1.3.12 за 2018.годину. 

 

САДРЖИНА ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

 Измена конкурсне документације за јавну набавку радова на изградњи просторија за смештај 

хемијских средстава за потребе комплекса базена у Сврљигу, састоји се у следећем: 

1. У одељку број IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, у тачки 1. УСЛОВИ 

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА, подтачка 1.2. додатни услови, 

став 1. пословни капацитет, мења се текст и гласи: 

 “Понуђач треба да расположе неопходним пословним капацитетом, односно да је у претходнe три године 

од дана објаве Позива на Порталу јавних набавки реализовао уговорe у укупној вредности од најмање 

3.000.000,00 динара  без  пореза на додату вредност, а који се односе на извођење радова на изградњи 

објеката.“ 

2. У одељку број V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, у тачки 2. НАЧИН 

НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА, став 4, мења се текст и гласи: 

“Понуду доставити на адресу: Општина Сврљиг, Радетова бр.31, 18360 Сврљиг са назнаком:,,Понуда за 

јавну набавку радова на изградњи просторија за смештај хемијских средстава за потребе комплекса базена 

у Сврљигу, ЈН бр 1.3.12 – НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од 

стране наручиоца до 21.06.2018.године до 12,00 часова. 

У истој тачки, став 7, мења се текст и гласи:  

 

„Јавно отварање понуда извршиће се 21.06.2018. године са почетком у 12,30 часова у 

просторијама Општинске управе Сврљиг, Радетова 31, 18360 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.“ 
 

 

 


