
 

 

 

„ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, Београд, Немањина 6 

СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА 

Београд, Здравка Челара 14а 

Телефон: +381 11 3292082 

Фаx: +381 11 3290740 

E-mail: nabavka@srbrail.rs 

Број: 33/2015 – 4830 

Датум: 04.09. 2015. 

 

На основу  члана 63. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС бр. 124/2012 

од 29.12.2012.) и Упутства за сачињавање понуде, за јавну набавку  електронских 

сензора са причврсним прибором, по паријама у отвореном поступку, набавка бр. 

40/2015,  издају  се 

 

Измене и допуне бр. 1  

 

У конкурсној документацији уносе се следеће измене: 

 

I - У  поглављу IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона 

и упутство како се доказује испуњеност тих услова ; одељак 1 - Услови за учешће 

у поступку јавне набавке из чл. 75 и 76 Закона; тачка 1.2 (додатни услови), став 

1.2.1  да понуђач у поступку јавне набавке располаже неопходним пословним 

капацитетом (на стр.9), ниже наведени текст:  

 „Да је понуђач, у претходне  три године (2012, 2013. и 2014.)извршио 

испоруку  добара примерених предмету јавне набавке у збирном износу за сваку  

партију појединачно...“ 

 

Мења се и  гласи:  
 

„Да је понуђач, у претходном  периоду, и то у: 2012; 2013; 2014; као  и у 

2015. години – до дана објављивања позива за подношење понуда, извршио 

испоруку  добара примерених предмету јавне набавке у збирном износу за сваку  

партију појединачно...“ 

 

II У  поглављу IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и 

упутство како се доказује испуњеност тих услова, одељак 2. Упутство како се 

доказује испуњеност услова –испуњеност додатних услова (стр.11) , под тачком 1) 

да понуђач у поступку јавне набавке располаже неопходним пословним 

капацитетом , ниже наведени текст:  

 „Да је понуђач, у претходне  три године (2012, 2013. и 2014.)извршио 

испоруку  добара примерених предмету јавне набавке у збирном износу за сваку  

Партију појединачно“... 

 

- доказ : 
- „Референц листа извршених испорука у последње три године (2012,2013 и 

2014)“ 
   

 

 

 



 

Мења се и  гласи:  
 

„Да је понуђач, у претходном  периоду, и то у 2012; 2013; 2014, као  и у 2015. 

години – до дана објављивања позива за подношење понуда, извршио испоруку  

добара примерених предмету јавне набавке у збирном износу за сваку  партију 

појединачно...“ 

 

- доказ : 
- „Референц листа извршених испорука у 2012; 2013; 2014; и  2015. години – до 

дана објављивања позива за подношење понуда“ 
    

 

III У делу Обрасци – Мењају се : 

 

1) Образац XVIII -1 Потврда о неопходном пословном капацитету за партију 1 -  

у прилогу 

 

2) Образац XVIII -1 Потврда о неопходном пословном капацитету за партију 2 -  

у прилогу 

 

 

 

Остали део конкурсне документације за предметну јавну набавку остаје непромењен. 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБРАЗАЦ XVIII -1 ПОТВРДА О НЕОПХОДНОМ ПОСЛОВНОМ 

КАПАЦИТЕТУ   

Наручилац:______________________________________  

Седиште:_______________________________________________  

Улица и број:___________________________________________  

Телефон :_____________________________________________  

Матични број:__________________________________________  

ПИБ:__________________________________________________  

 

У складу члана 76. став 2. тачка 2.а. Закона о јавним набавкама издаје  

 

ПОТВРДУ 

којом потврђује да je добављач 

____________________________________________________________

_____ 

                                      (назив и адреса  добављача) 
 

у претходне 3(три) године  (2012; 2013.и 2014/2015 год.) наручиоцу извршио 

испоруку ________________________________________, у укупној количини 

_______________________________________________________  и то: 

 (уписати испоручену количину) 

 

 
2012.год. 

2013. год. 2014/2015. год. 

електронски сензори за  путне 

прелазе 

бр. комада 

електронски сензори за  путне 

прелазе 

бр. комада 

електронски сензори за  путне 

прелазе 

бр. комада 

  

 

 

 

Укупно за 3 године 

бр. комада електронских сензора за  путне прелазе 

 

 
 

Потврда се издаје на захтев добављача _______________________________ 

ради учешћа у отвореном поступку, јавне набавке   електронских сензора са 

причврсним прибором, ЈН број 40/2015, за Партију 1 - Електронски сензори за 

путне прелазе за потребе »Железница Србије» ад и у друге сврхе се не може 

користити. 

Да су подаци тачни својим печатом и потписом потврђује: 

 

                                                                                             Овлашћено лице: 

                                    
                                                                       М.П. 

      У___________________                                        ______________________                                                     

      Дана________________ 

 
НАПОМЕНА:Потврда се доставља на обрасцу из конкурсне документације или обрасцу који 

садржи све елементе обрасца из конкурсне документације; 

Образац потврде умножити у потребном  
 

 

 

 

 

 



 

 

ОБРАЗАЦ XVIII -1 ПОТВРДА О НЕОПХОДНОМ ПОСЛОВНОМ 

КАПАЦИТЕТУ   

Наручилац:______________________________________  

Седиште:_______________________________________________  

Улица и број:___________________________________________  

Телефон :_____________________________________________  

Матични број:__________________________________________  

ПИБ:__________________________________________________  

 

У складу члана 76. став 2. тачка 2.а. Закона о јавним набавкама издаје  

 

ПОТВРДУ 

којом потврђује да je добављач 

____________________________________________________________

_____ 

                                      (назив и адреса  добављача) 
 

у претходне 3(три) године  (2012; 2013.и 2014/2015 год.) наручиоцу извршио 

испоруку ________________________________________, у укупној количини 

_______________________________________________________  и то: 

 (уписати испоручену количину) 

 

 
2012.год. 

2013. год. 2014/2015. год. 

ел. сензори за путне прелазе  

/ел. сензори за  80m контакт  

бр. комада 

ел. сензори за путне прелазе  

/ел. сензори за  80m контакт  

бр. комада 

ел. сензори за путне прелазе  

/ел. сензори за  80m контакт  

бр. комада 

  

 

 

 

Укупно за 3 године 

бр. комада електронских сензора за  80m контакт  

 

 

 
 

Потврда се издаје на захтев добављача _______________________________ 

ради учешћа у отвореном поступку, јавне набавке   електронских сензора са 

причврсним прибором, ЈН број 40/2015, за Партију 2 - Електронски сензори за 

80m контакт за потребе »Железница Србије» ад и у друге сврхе се не може 

користити. 

Да су подаци тачни својим печатом и потписом потврђује: 

 

                                                                                             Овлашћено лице: 

                                    
                                                                       М.П. 

      У___________________                                        ______________________                                                     

      Дана________________ 

 
НАПОМЕНА:Потврда се доставља на обрасцу из конкурсне документације или обрасцу који 

садржи све елементе обрасца из конкурсне документације; 

Образац потврде умножити у потребном 
 

 

  

 



 


