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ПРЕДМЕТ:  Измена конкурсне документације за јавну набавку услуга бр. III-04-

404-1-11/2017 - Израда пројектно-техничке документације (Идејно решење, 

Пројекат за грађевинску дозволу, Пројекат за извођење) за изградњу трансфер 

станице са рециклажним двориштем.  
 

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама, вршимо измену 

конкурсне документације за јавну набавку и то на следећи начин: 
 

1. Страна 4., Пројектни задатак – код ставке 4. додаје се део: “са пратећом 

инфраструктуром“; и сада гласи: „ПРЕДМЕТ: Изградња трансфер станице 

са рециклажним двориштем - целинa А са пратећом инфраструктуром“ 

 

2. Страна 7., Додатни услови, ставка 5.) мења се износ 27.000.000,00 динара са 

ПДВ-ом и сада гласи 15.000.000,00 динара односно „да је у претходним 

обрачунским годинама (2013.,2014. и 2015.) остварио укупан пословни 

приход у минималном износу од 15.000.000,00 динара са ПДВ-ом“  

 

3. Страна 7., Додатни услови, ставка 6.) мења се 

„• минимум две услуге из области израде техничке документације за 

објекте - трансфер станице односно рециклажна дворишта чија појединачна 

вредност износи најмање 2.000.000,00 динара са пдв-ом за Идејно 

решење/Идејни пројекат;  

• минимум две услуге из области израде техничке документације за 

објекте - трансфер станице односно рециклажна дворишта, чија 

појединачна вредност износи најмање 3.000.000,00 динара са пдв-ом за 

Пројекат за грађевинску дозволу/Главни пројекат; 

• минимум две услуге из области израде техничке документације за 

објекте - трансфер станице односно рециклажна дворишта, чија 

појединачна вредност износи најмање 500.000,00 динара са пдв-ом за 

Пројекат за извођење.“ 

и сада гласи: 

„минимум две услуге из области израде техничке документације за 

објекте/комплексе за управљање отпадом - трансфер станице или рециклажна 

дворишта или регионална депонија или комплекси сличне намене чија појединачна 

вредност износи најмање 1.300.000,00 динара са пдв-ом; референце се могу 

односити Главне пројекте, Идејне пројекте, Идејно решење, Пројекте за 

грађевинску дозволу и Пројекте за извођење.“ 

 

4. Страна 8., Додатни услови, ставка 7.) брише се део „лиценцу 371 ................... 

1 извршилац“ 



 

 

5. Страна 8., редни број ставке 5.) мења се износ 27.000.000,00 динара са ПДВ-

ом и сада гласи 15.000.000,00 динара. 

 

6. Страна 8., редни број ставке 6.) мења се део „Потврде наручилаца тј. 

инвеститора за пројекте који су наведени у списку пружених услуга, 

Образац 8.; Копија закљученог уговора и копија рачуна (или окончане 

ситуације).“ и сада гласи „Копија закљученог уговора и копија рачуна (или 

окончане ситуације) или Потврде наручилаца тј. инвеститора за пројекте 

који су наведени у списку пружених услуга, Образац 8.“ 

 

7. Страна 21., Образац 7. мења се део „У прилогу доставити оверене потврде 

од стране инвеститора о извршеним услугама.“ и „Ставка за коју није 

достављена потврда неће се уважити.“ и сада гласи цео став „У прилогу 

доставити уговоре и копије рачуна (или окончане ситуације) или оверене 

потврде од стране инвеститора о извршеним услугама. 

Оверене потврде од стране инвеститора о предметним услугама могу се 

доставити и као фотокопија. 

Ставка за коју није достављена копија рачуна (или окончана ситуација) или 

потврда и уговор неће се уважити. 

НАПОМЕНА: Образац копирати у довољном броју примерака.“ 

 

8. Страна 27., у делу „Понуда мора да садржи оверен и потписан“, редни број 

9.) додаје се „опционо“ и сада гласи „9.) Потврда о пруженим услугама  

(Образац 8.), опционо;“. 

 

НОВИ РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 16.05.2017.године до 12,00 часова. 

 

Понуда мора да буде припремљена у складу са извршеном изменом Конкурсне 

документације, у супротном биће неприхватљива. 

 

Прилог:  

Измењена Конкурсна документација 

                                                                                              

 


