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ПРЕДМЕТ: Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку мале вредности 

услуга – стручни надзор над извођењем радова на изградњи карантинског стакленика за 
потребе Дирекције за националне референтне лабораторије из Београда, ЈН бр. 1.2.8/16. 
 
Обавештавамо понуђаче да је дошло до измене и допуне конкурсне документације за 
јавну набавку мале вредности услуга – стручни надзор над извођењем радова на 
изградњи карантинског стакленика за потребе Дирекције за националне референтне 
лабораторије из Београда, ЈН бр. 1.2.8/16. 
 
Измена и допуна конкурсне документације је следећа: 
 
 

 

1. - Поглавље IV, тачка 1.2, подтачка 2), страна 25 

 
 

УМЕСТО 

 
2) У погледу пословног капацитета услов је да је понуђач у последње три 

године од дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних 

набавки извео услуге пројектовања, техничке контроле, изградње или стручног 

надзора на пословима изградње карантинског стакленика, укупне збирне 

вредности, за наведени период, у износу од минимум 500.000,00 динара.  

 

ТРЕБА ДА СТОЈИ: 

 

2) У погледу пословног капацитета услов је да је понуђач у последње три 

године од дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних 



набавки извео услуге пројектовања, техничке контроле, изградње или стручног 

надзора у току грађења oбјеката, укупне збирне вредности, за наведени 

период, у износу од минимум 500.000,00 динара.  

 

 

2. - Поглавље IV, тачка 2.2, подтачка 2), страна 28  

 
 

УМЕСТО 

 
2) У погледу пословног капацитета услов је да је понуђач у последње три 

године од дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних 

набавки извео услуге пројектовања, техничке контроле, изградње или стручног 

надзора на пословима изградње карантинског стакленика, укупне збирне 

вредности, за наведени период, у износу од минимум 500.000,00 динара.  

 

Доказ:  

 

 Изјава о реализацији закључених уговора (Образац XIII). 

 

ТРЕБА ДА СТОЈИ: 

 

2) У погледу пословног капацитета услов је да је понуђач у последње три 

године од дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних 

набавки извео услуге пројектовања, техничке контроле, изградње или стручног 

надзора у току грађења oбјеката, укупне збирне вредности, за наведени 

период, у износу од минимум 500.000,00 динара.  

 

Доказ:  

 

 Изјава о реализацији закључених уговора (Образац XIII). 

 

 

3. - Поглавље XIII ИЗЈАВА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА, 

страна 59 

 

УМЕСТО 

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да смо у 

последње три године од дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу 



јавних набавки извели услуге пројектовања, техничке контроле, изградње или стручног 

надзора на пословима изградње карантинског стакленика, укупне збирне вредности, за 

наведени период, у износу од минимум 500.000,00 динара. 

 
 

ТРЕБА ДА СТОЈИ: 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да смо у 

последње три године од дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу 

јавних набавки извели услуге пројектовања, техничке контроле, изградње или стручног 

надзора у току грађења oбјеката, укупне збирне вредности, за наведени период, у износу 

од минимум 500.000,00 динара. 

 

 

 
У свему осталом Конкурсна документација остаје неизмењена. 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


