
 

 
 

     Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ГРАД КИКИНДА 

Комисија за јавну набавку 

Број: V-404-1/2017-87 

Дана: 12.01.2018. 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 – Радови на изради штандова за 

објекат Пијаца ЈН 87/2017 врши 

 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

У делу конкурсне документације за јавну набавку Радови на изради штандова за објекат 

Пијаца ЈН 87/2017  

 
На страни 44 од 63 
Уместо  

Доказ: Да располаже неопходним техничким капацитетом понуђач доказује тако што доставља 
попуњен, оверен и потписан Образац 10 - Техничка опремљеност понуђача, и доказе: 
копија сертификата да је опрема усаглашена са „CE“ знаком у складу са Правилником о безбедности 
машина („Сл.гласник РС“ бр. 13/2010) 
 
Мења се и гласи : 
Доказ: Да располаже неопходним техничким капацитетом понуђач доказује тако што доставља 
попуњен, оверен и потписан Образац 10 - Техничка опремљеност понуђача. 
 
 
 
 
На страни 33 од 63 
Уместо  
Доказ: Да располаже неопходним пословним капацитетом понуђач доказује доставом попуњеног, 
овереног и потписаног Обрасца 9 - „Списак најважнијих испоручених радова“ са унетим износима, 
датумима и називом наручиоца и попуњене, оверене и потписане потврде уз Образац 9, као и 
фотокопије уговора и рачуна из којих се може недвосмислено утврдити да су реализовани уговори 
односно да су извршене испоруке предметних радова. Уговори и рачуни не морају бити оверени од 
стране наручиоца, али Наручилац задржава право да може да затражи од потенцијалних понуђача 
оригинале горе поменутих доказа на увид. 
 
 
Мења се и гласи :  
Доказ: Да располаже неопходним пословним капацитетом понуђач доказује доставом попуњеног, 
овереног и потписаног Обрасца 9 - „Списак најважнијих испоручених радова“ са унетим износима, 



датумима и називом наручиоца и попуњене, оверене и потписане потврде уз Образац 9, као и 
фотокопије уговора и рачуна из којих се може недвосмислено утврдити да су реализовани уговори 
за истоветне или сличне радове. Уговори и рачуни не морају бити оверени од стране наручиоца, али 
Наручилац задржава право да може да затражи од потенцијалних понуђача оригинале горе 
поменутих доказа на увид. 
 
На страни 40 од 63  
Уместо 
Да располаже неопходним пословним капацитетом понуђач доказује доставом попуњеног, 
овереног и потписаног Обрасца 9 - „Списак најважнијих испоручених радова“ са унетим износима, 
датумима и називом наручиоца и попуњене, оверене и потписане потврде уз Образац 9, као и 
фотокопије уговора и рачуна из којих се може недвосмислено утврдити да су реализовани уговори 
односно да су извршене испоруке предметних радова. Уговори и рачуни не морају бити оверени од 
стране наручиоца, али Наручилац задржава право да може да затражи од потенцијалних понуђача 
оригинале горе поменутих доказа на увид. 
 
 
Мења се и гласи  
Да располаже неопходним пословним капацитетом понуђач доказује доставом попуњеног, 
овереног и потписаног Обрасца 9 - „Списак најважнијих испоручених радова“ са унетим износима, 
датумима и називом наручиоца и попуњене, оверене и потписане потврде уз Образац 9, као и 
фотокопије уговора и рачуна из којих се може недвосмислено утврдити да су реализовани уговори 
за истоветне или сличне радове. Уговори и рачуни не морају бити оверени од стране наручиоца, али 
Наручилац задржава право да може да затражи од потенцијалних понуђача оригинале горе 
поменутих доказа на увид. 
 

 

 

 

На страни 15 од 63  

Уместо  

Минимални  број дана гарантног рока је 24 месеца. 
 
При бодовању ове ставке примењује се математичка метода релативног односа гарантног рока  
производа и бодова, где се понуди са најдужим гарантним роком додељује максималан број бодова 
који износи 60, а свим осталим понудама број бодова се израчунава према формули: 
 
Брок = Рмих/Рпон X 60 
 
Брок – Број бодова за критеријум рока 
Рмах – Најдужи рок, 
Рпон  - Понуђен рок 
 

Мења се и гласи  

Минимални  број дана гарантног рока је 24 месеца. 
 



При бодовању ове ставке примењује се математичка метода релативног односа гарантног рока  
производа и бодова, где се понуди са најдужим гарантним роком додељује максималан број бодова 
који износи 60, а свим осталим понудама број бодова се израчунава према формули: 
 
Брок = Рпон/Рмаx X 60 
 
Брок – Број бодова за критеријум рока 
Рмах – Најдужи рок, 
Рпон  - Понуђен рок 
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