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        Л о з н и ц а 

 

На основу члана 63, става 1. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 

124/12, 14/15 и 68/15),  Наручилац врши измене и допуне конкурсне документације за  

 

Јавну набавку у отвореном поступку –Радови на изградњи улице Карађорђева 

 
На страни 8. конкурсне документације, тачка 14. Критеријум за доделу уговора, други став се замењује 

ставом: „ Уколико две или више понуда имају исту и истовремено најнижу понуђењу цену, као 

најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова“. 

 

На страни 10. конкурсне документације, тачка 18. Захтев за заштиту права понуђача, након садржине 

захтева за заштиту права брише се став који се односи на уплату таксе а додаје се нов: 

„ Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета РС уплати таксу у износу 

од 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда. 

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се: 1. Потврда о извршеној 

уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе: (1) да буде издата од стране банке и да 

садржи печат банке; (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да 

садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум 

извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог 

рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно 

провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован. (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата 

врши; (4) број рачуна: 840-30678845-06; (5) шифру плаћања: 153 или 253; (6) позив на број: подаци о 

броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; (7) сврха: ЗЗП; назив 

наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; (8) корисник: 

буџет Републике Србије; (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за 

којег је извршена уплата таксе; (10) потпис овлашћеног лица банке.“ 

 

На страни 13. конкурсне документације у делу доказивања захтеваног кадровског капацитета, брише се у 

ставу 4, „фотокопија уговора о делу“, а фотокопија уговора о обављању привремених и повремених 

послова остаје. 

У тачки 5. Услов-а: Који располаже довољним техничким капацитетом, додаје се поред власништва, 

закупа и „лизинг“као основ располагања. 

„За опрему набављену на основу уговора о лизингу, као доказ испуњености техничког капацитета 

приложити пописне листе даваоца лизинга или оверену и потписану потврду даваоца лизинга, који је у 

складу са Законом власник предмета лизинга. Потврда мора бити издата на меморандуму даваоца 

лизнига и мора садржати тачан назив и количину предмета лизинга и број уговора о лизингу.“ 

 

На страни 14, Технички капацитет, Докази о власништву: 

- Додаје се став: „За опрему набављену у 2017. години приложити фотокопију рачуна и 

отпремница.“ 
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Исти став се додаје и на страни 24, Прилога бр.10 –Списак расположивих техничких капацитета са 

доказима о власништву, односно закупу. 

На стрни 14. брише се задњи став из табеле „каменолом на подручју града Лознице“. (Услов из тачке 5. – 

који располаже довољним тенхичким капацитетом). 

 

На страни 24. додаје се и став: 

„Доказ о закупу: -уговор о закупу, обострано потписан са јасном назнаком важења уговора за 

конкретну јавну набавку, као и временском одрдницом важења уговора о закупу за читав период 

извођења радова за конкретну јавну набавку.“ 

     „За опрему набављену на основу уговора о лизингу, као доказ испуњености техничког капацитета     

приложити пописне листе даваоца лизинга или оверену и потписану потврду даваоца лизинга, који је 

у складу са Законом власник предмета лизинга. Потврда мора бити издата на меморандуму даваоца 

лизнига и мора садржати тачан назив и количину предмета лизинга и број уговора о лизингу.“ 

Брише се задња ставка из табеле „каменолом на подручју града Лознице, ком 1.“ 

 

На страни 39, модела уговора, члан 25. Прилози и саставни делови овог уговора су: 

Прва алинеја се мења новом „понуда извођача бр. ____ од ____ 2017. године“.  

Друга алинеја остаје непромењена. 

 

 

 

На нашој интернет страници WWW.LOZNICA.RS – Јавне набавке – Јавне набавке  2017. 

       

                                      

                                                        Службеник за јавне набавке – члан комисије 

                          

                                                        Слађана Томићевић                                                                                                     

Достављено: 

-на Портал јавних набавки  

-на сајт града Лознице 

http://www.loznica.rs/

