
„РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА“ ДОО 
  СУБОТИЦА 
  Трг Лазара Нешића бр. 1 
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На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник“ РС бр. 124/2012), 
Наручилац ,,Регионална депонија,, ДОО Суботица врши 
 
 

И З М Е Н У 
конкурсне документације број ЈН 8/2016 

 
У конкурсној документацији за јавну набавку услуге – Технички преглед трансфер 
станица у Сенти, Кањижи и Бачкој Тополи и вода за одвод атмосферске воде са 
трансфер станице у Бачкој Тополи, врши се следећа измена: 
 
 
У поглављу III. Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. 
Закона, под Б. Додатни услови, мења се тачка 1. Да Понуђач располаже 
неопходним пословним капацитетом, тако да гласи: 
 

1. Да Понуђач располаже неопходним пословним капацитететом  

Довољним пословним капацитетом се сматра ако је понуђач: 

1. у периоду од претходних 5 година (2012, 2013, 2014, 2015 и 2016.године) до 
дана објављивања конкурсне документације пружио најмање: 
 

o три услуге израде техничке документације водоводног или канализационог 
вода или,  

o три услуге изградње водоводног или канализационог вода или 
o три услуге техничког прегледа водоводног или канализационог вода. 

 
Доказ:  
Уговор о пружању услуге или Уговор о радовима, или потврда Инвеститора 

да је Понуђач извршио услуге или радове 
  
2. у периоду од претходних 5 година (2012, 2013, 2014, 2015 и 2016.године) до 

дана објављивања конкурсне документације пружио најмање: 

o пет услуга израде техничке документације објеката нискоградње или 
o пет услуга изградње објеката нискоградње или 
o пет услуга техничког прегледа објеката нискоградње. 
 

Доказ:  
Уговор о пружању услуге или Уговор о радовима, или потврда Инвеститора 

да је Понуђач извршио услуге или радове 
 
 



3. у периоду од претходних 5 година (2011, 2012, 2013, 2014 и 2015.године) до 

дана објављивања конкурсне документације пружио најмање: 

o пет услуга израде техничке документације објеката високоградње или 
o пет услуга изградње објеката високоградње или 
o пет услуга техничког прегледа објеката високоградње. 
 

Доказ:  
Уговор о пружању услуге или Уговор о радовима, или потврда Инвеститора 

да је Понуђач извршио услуге или радове 
 

 
У преосталом делу Конкурсна документација остаје непромењена. 
 
 
         Комисија за ЈН 
 
 

 


