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На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» 

број 124/12) Комисија за јавну набавку образована Решењем директора Управе за 

заједничке послове покрајинских органа број 404-49/2015-02  од 09.02.2015. године 

припремила је 

 

 

I ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

БРОЈ: 404-49/2015-02–П2 

за јавну набавку услуга  - редовно сервисирање и текуће одржавање возила, 

обликовану у више посебних истоврсних целина (партија) 

од 1 до 3 

ПАРТИЈА  2 – РЕДОВНО СЕРВИСИРАЊЕ И ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА ПРОГРАМ 

ФИАТ И ЗАСТАВА 

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК  

РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

ЈНОП-ОС 2/2015 

 

 

1) У конкурсној документацији у делу 3) Врста, техничке карактеристике 

(спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин 

спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место 

извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл., у тачки 3)2) у 

тексту: „Наручилац  је  у обавези да обавештење у вези сагласности из става 1. 

овог члана достави добављачу у року од  2 (два) дана од  дана  пријема  захтева.“ 

бришу се речи: „из става 1. овог члана“. 

 

2) У конкурсној документацији у делу 5)  „Услови за учешће у поступку јавне набавке 

из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује 

испуњеност тих услова“ у подтачкама 5.1.2. и 5.3.2. текст под редним бројем 4. „да  

има најмање 6 стално запослених или ангажованих лица, и то: 

- 2 аутоелектричара 

- 2 аутомеханичара 

- 1 аутолимара 

- 1 аутолакирера“ 

 

се замењује новим текстом који гласи: 

«да има најмање 6 запослених, односно радно ангажованих лица, и то: 

- 2 аутоелектричара 

- 2 аутомеханичара 

- 1 аутолимара 

- 1 аутолакирера“ 

 

3) У истом делу конкурсне документације у подтачки 5.4.1. под редним бројем 4. 

Текст: „За 6 стално запослених или ангажованих лица понуђач доставља: 

- пријаву на пензијско-инвалидско осигурање и 

- уговор о раду» 

 

се замењује новим текстом који гласи: 

„За 6 запослених односно радно ангажованих лица понуђач доставља: 

- Фотокопију уговора о раду односно радном ангажовању (за предузетнике извод 

из АПР) 

- фотокопију М обрасца. 
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Понуђачи су дужни да понуде сачине у складу са ОВИМ изменама и 

допунама. 

 

Измене и допуне Конкурсне документације, сходно члану 63. став 1. Закона о 

јавним набавкама, објављује се на Порталу јавних набавки и на интернет страници 

Наручиоца. 

 

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

Весна Марић, члан 

Милена Јаснић, члан 

Жељко Чанак, члан 

Петар Јеремић, члан 

Ивана Секуловић, члан 

 


