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На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12 у 
даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације 
у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“, бр. 
29/13), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 404-379/2014-1 и Решења о образовању 
комисије за јавну набавку 404-379/2014-2, Јавно Предузеће «ПУТЕВИ СРБИЈЕ» Београд, 
Булевар краља Александра број 282 (у даљем тексту: Наручилац) у року предвиђеном за 
подношење понуда, врши измену и допуну конкурсне документације услуга у поступку јавне 
набавке мале вредности: 

 
 
 

ИЗРАДА ПРОЈЕКТА РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ МОСТА ПРЕКО ПУТА (КОД ПАРАЋИНА), НА 
ДРЖАВНОМ ПУТУ IА РЕДА БРОЈ 1, НА KM. 740+850 

 
Број јавне набавке: 243/2014 

 
 

У поглављу III  ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК, тачка 2. Основни подаци о објекту, мења се 
Укупна дужина мостовске конструкције je 10,20 м, тако да сада гласи: 

  
Укупна дужина мостовске конструкције je 20,70 м. 

 
У поглављу IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 И 76. 

ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 
УСЛОВА, тачка 1. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, мења се, 
тако да сада гласи: 

 
1.   Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона 

 
1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 

обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, 
и то: 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 
(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 
објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона); 

4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 
територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 
предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) 

6) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права 
интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона). 

 
 



страна 3 од 3 

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 243/2014 

 

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити 
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисан чл. 76. Закона, и 
то:  

 
1) Да располаже потребним кадровским капацитетима  (чл. 76. ст. 2. Закона); 

2) Да над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације, (чл. 76. ст. 3. 
Закона);  

1.3. Уколико понуђач подноси понуд са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, 
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 
Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач 
извршити преко подизвођача . 

 

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да 
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, као и додатни  
услов из тачке 1.2. подтачка 2) овог Поглавља.  

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе 
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна 
испуњеност тог услова. 

 

У поглављу V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, тачка 2. Начин 
на који понуда мора да буде сачињена, мења се став 4. тако да сада гласи: 

„Понуду доставити на адресу: Јавно предузеће „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ Београд, Булевар 
краља Александра број 282, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуга – Израда 
пројекта рехабилитације моста преко Пута (код Параћина), на државном путу IА реда број 
1, на km. 740+850, ЈН бр. 243/2014 – НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом 
уколико је примљена од стране наручиоца до среде 25. фебруара 2015. године до 09,30 
часова.“ 

У поглављу V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, тачка 3. 
Отварање понуда и рок за доношење одлуке, мења се став 1. тако да сада гласи: 

„Јавно отварање понуда извршиће комисија ЈП «Путеви Србије» дана 25. фебруара 
2015. године у 10,00 часова у просторијама  ЈП «Путеви Србије» у Београду, Булевар краља 
Александра број 282 у сали на првом спрату. Oвлашћени представници понуђача морају 
комисији поднети писмену пуномоћ за заступање понуђача у поступку отварања понуда.“ 

 

 
 
 

 


