
 

 
 

     Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ГРАД КИКИНДА 

Комисија за јавну набавку 

Број: V-404-1/2016-18 

Дана: 10.05.2016. године 

        К и к и н д а 

 

 На основу члана 63. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015) Комисија за јавну набавку радови на магистралном водоводу Руско Село-Нови Козарци 

врши 

 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
           У делу конкурсне документације, за јавну набавку радови на магистралном водоводу Руско 

Село-Нови Козарци Бр. ЈН 18/2016,  
 

III  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. 
И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 

УСЛОВА 
 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 
ЗАКОНА 

На страни 15.  

 

1) Да поседује технички капацитет  
 
У смислу техничке опремљености одговарајућом механизацијом и опремом, 

подразумева се да понуђач располаже доле наведеним минимумом потребне и расположиве 
механизације и опреме за пружање услуга из предмета јавне набавке. 

- Најмање један (1) камион минималне носивости до 5 тонa. 
- Најмање две (2) комбиноване машине зa ископ и утовар земље (багер утоваривач) или  

најмање један (1) ровокопач 
- Најмање једна (1) машина за чеоно варење полиетиленских цеви 
- Најмање две (2) муљне пумпе за снижавање нивоа подземних вода 
- Најмање једна (1) вибро плоча за набијање 
- Најмање једна (1) машина за сечење асфалта и бетона 

 

МЕЊА СЕ И ГЛАСИ 

 
2) Да поседује технички капацитет  

 
У смислу техничке опремљености одговарајућом механизацијом и опремом, 

подразумева се да понуђач располаже доле наведеним минимумом потребне и расположиве 
механизације и опреме за пружање услуга из предмета јавне набавке. 

- Најмање један (1) камион минималне носивости од 5 тонa. 
- Најмање две (2) комбиноване машине зa ископ и утовар земље (багер утоваривач) или  

најмање један (1) ровокопач 
- Најмање једна (1) машина за чеоно варење полиетиленских цеви 
- Најмање две (2) муљне пумпе за снижавање нивоа подземних вода 
- Најмање једна (1) вибро плоча за набијање 
- Најмање једна (1) машина за сечење асфалта и бетона 

 
                                                                     ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

                                    Оља Јоксимовић с.р. 


