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Број:    ЈН МВ 3/2017 
Дана:   06.03.2017.године 
 
На основу члана 63. став 1 Закона о јавним набавкама („Сл гласник РС“ број 
124/2012, 14/2015  и  68/2015)  Комисија за јавне набавке врши  

 
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА  

Одржавање јавне расвете ЈН МВ 3/2017 

 
-              2) У конкурсној документацији на страни 5/66   

Образац број 3, ДОДАТНИ УСЛОВИ у табели: 

1) Пословни капацитет:  -   
шести одељак мења  се: " да располаже пословним капацитетом, односно да је 
понуђач у периоду 2014.,2015. и 2016. године извршио услуге на одржавању и 
реконструкцији јавне расвете у укупној вредности од најмање 10.000.000,00 дин без 
ПДВ-а, од чега је бар један уговор био реализован у вредности од најмање 
4.000.000,00 динара без ПДВ-а."  
 
Након имене гласи: “ да располаже пословним капацитетом, односно да је 
понуђач у периоду 2014.,2015. и 2016. године извршио услуге на одржавању или 
реконструкцији јавне расвете у укупној вредности од најмање 10.000.000,00 дин без 
ПДВ-а, од чега је бар један уговор био реализован у вредности од најмање 
4.000.000,00 динара без ПДВ-а. 
 
Образац 3, ДОДАТНИ УСЛОВИ: 

Начин доказивања: шести одељак - мења се : " да располаже пословним 
капацитетом, односно да је понуђач у периоду 2014.,2015. и 2016. године извршио 
услуге на одржавању и реконструкцији јавне расвете у укупној вредности од најмање 
10.000.000,00 дин без ПДВ-а, од чега је бар један уговор био реализован у вредности 
од најмање 4.000.000,00 динара без ПДВ-а. 
 
Након измене гласи: “ да располаже пословним капацитетом, односно да је 
понуђач у периоду 2014.,2015. и 2016. године извршио услуге на одржавању или 
реконструкцији јавне расвете у укупној вредности од најмање 10.000.000,00 дин без 
ПДВ-а, од чега је бар један уговор био реализован у вредности од најмање 
4.000.000,00 динара без ПДВ-а. 
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