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На основу члана 63. став 1. Закона о ЈН (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/2015 и 

68/15) КОМИСИЈА за јавну набавку образована Решењем бр. 404-21-5/18-IV сачинила је: 

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ-  

Поправке и одржавање спортских терена 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ 

Наручилац ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА 

Адреса Главна 107, Рума 

Телефон број 022/479-070 

Интернет страница www.ruma.rs 

Набавка број 404-21/18-IV 

Позив број 404-21-6/18-IV 

Конкурсна документација број 404-21-7/18-IV 

Датум oбјаве Позива и Конкурсне 

документације 

ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ: 

portal.ujn.gov.rs 

ИНТЕРНЕТ СТР. НАРУЧИОЦА: 

www.ruma.rs 

Службени гласник РС 

21.02.2018.г 

ИЗМЕНА И ДОПУНА БРОЈ 404-21-13/18-IV 

ДАТУМ 26.02.2018.г 

Врши се измена следећих делова: 

Прилог 5 - Услови за учешће у поступку јавне набавке и упутство како се доказује 

испуњеност тих услова, страна 23/158 у делу Додатни услови тачка 1- Технички капацитет за 

ПАРТИЈУ 1- Поправке и одржавање спортског терена ФК "Младост" - Буђановци - радови на  

одржавању објекта свлачионице: 
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БРИШЕ СЕ: 

 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА ПАРТИЈУ 1 НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ 

1. 

 

Да у моменту подношења понуде понуђач 

располаже као основно средство у власништву 

у закуп или на лизинг Фабрику бетона на 

удаљености до 60 км од центра Вогња.  

 

 

За бетонску базу доставити употребну 

дозволу и препис листа непокретности 

(у колони начин коришћења и назив 

објекта мора да стоји бетонска база) 

или купопродајни уговор или Уговор о 

закупу са пописном листом 

закуподавца или другим доказом о  

власништву на којој ће маркером 

бити означена закупљена техничка 

опрема или Уговор о лизингу.   
 

Као доказ тражене удањености за 

бетонску базу доставити Изјаву 

Понуђача на меморандуму фирме о 

растојању бетонске базе од К.П. 

бр.1216 са прилогом у форми 

одштампане и обележене трасе пута 

у складу са постављеним условима и 

са уписаним растојањем измереним 

помоћу: 

http:/www.registracijavozila.rs/daljinar-

udaljenost-između-gradova    

-Прилог 5-Услови за учешће у поступку јавне набавке и упутство како се доказује 

испуњеност тих услова, страна 25/158,у делу Додатни услови за партију 1- Технички 

капацитет  

БРИШЕ СЕ: 

 

 

1. Технички капацитет, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу додатних 

услова   

 

Доказ:  
-За бетонску базу доставити употребну дозволу и препис листа непокретности (у колони начин 

коришћења и назив објекта мора да стоји бетонска база) или купопродајни уговор или Уговор о 

закупу са пописном листом закуподавца или другим доказом о  

власништву на којој ће маркером бити означена закупљена техничка опрема или Уговор о 

лизингу.   



               ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА 

               ГЛАВНА 107; 22400 РУМА 

                                                                                                                    ШД 8411; МБ 08026106; ПИБ 101913980 

 

3/3 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

 

 

-Као доказ тражене удањености за бетонску базу доставити Изјаву Понуђача на меморандуму 

фирме о растојању бетонске базе од К.П. бр.1216 са прилогом у форми одштампане и 

обележене трасе пута у складу са постављеним условима и са уписаним растојањем 

измереним помоћу: http:/www.registracijavozila.rs/daljinar-udaljenost-između-gradova  

 

Прилог 7 - Образац о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама, страна 

31/158 тачка 5 - Технички капацитет за ПАРТИЈУ 1- Поправке и одржавање спортског терена 

ФК "Младост" - Буђановци - радови на  одржавању објекта свлачионице: 

 

 

 

 

Наведене измене и допуне чине саставни део конкурсне документације. 

Понуђач је у обавези да Понуду поднесе у складу са предметним изменама и допунама 

конкурсне документације. 

 

 

5. 

ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ 

Услов: Да у моменту подношења понуде понуђач располаже као основно 

средство у власништву у закуп или на лизинг Фабрику бетона на 

удаљености до 60 км од центра Вогња.  

Доказ: 

 
За бетонску базу доставити употребну дозволу и препис листа 

непокретности (у колони начин коришћења и назив објекта мора да стоји 

бетонска база) или купопродајни уговор или Уговор о закупу са пописном 

листом закуподавца или другим доказом о  
власништву на којој ће маркером бити означена закупљена техничка 

опрема или Уговор о лизингу.   
 

Као доказ тражене удањености за бетонску базу доставити Изјаву 

Понуђача на меморандуму фирме о растојању бетонске базе од К.П. 

бр.1216 са прилогом у форми одштампане и обележене трасе пута у 

складу са постављеним условима и са уписаним растојањем измереним 

помоћу: http:/www.registracijavozila.rs/daljinar-udaljenost-između-gradova  
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