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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА БОЈНИК 

Комисија за ЈН 
Број: 404-7/16 

Датум: 19.2.2016. 
Б О Ј Н И К 

 
 На основу члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 
и 68/15) комисија за ЈН МВ бр. 404-7/16 - Израда плана детаљне регулације за агро бизнис 
зону у насељу Косанчић са израдом стратешке процене утицаја плана на животну средину, 
Комисија сачињава: 

 
ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈН МВ бр. 404-7/16 

 
Измена и допуна конкурсне документација садржи се у следећем: 
 

1. Код додатног услова 5.1. финансијски капацитет техничком грешком је наведено да 
се односи на период претходне 3 обрачунске године и то  2013, 2014. и 2015.  

Финансијски капацитет се односи на период претходне 3 обрачунске године и то 2012, 
2013, и 2014 годину и све доказе у вези са финансијским капацитетом доставити за период 
2012, 2013, и 2014 годину. 

 
2. На страни 10/53 Услов III.2. тачка 6. Кадровски капацитет, уместо текста који је 

наведен у ставу 2 „За дипломираног инжењера машинства, дипломираног инжењера из 
области заштите животне средине или екологије и дипломираног инжењера из области 
уређења и коришћење вода доставити копију дипломе о завршеном факултету“ 

мења се и стоји следеће: 
За дипломираног инжењера машинства доставити копију дипломе о завршеном факултету на 
основним академским студијама било ког факултета који образује кадрове са звањем 
„дипломирани инжењер машинства“. 
 
За дипломираног инжењера из области заштите животне средине или екологије доставити 
копију дипломе о завршеном факултету на основним академским студијама било ког 
факултета који образује кадрове са звањем „дипломирани инжењер заштите животне средине 
или дипломирани инжењер екологије“. 
 
За дипломираног инжењера из области уређења и коришћење вода доставити копију дипломе 
о завршеном факултету на основним академским студијама било ког образовног профила који 
је у свом студијском програму на факултету изучавао студијске предмете из области уређења и 
коришћења вода. 
 

3. Због наведених измена и допуна конкурсне документације продужава се рок за 
достављање понуде. Нови рок за достављање понуде је 29. фебруар до 12,00 сати. Нови рок за 
отварање понуда 29. фебруар 2016. у 12,15 сати. 

Наведене измене и допуне конкурсне документације користити приликом давања 
понуде. 
 

4. Ове измене и допуне конкурсне документације објавити на порталу ЈН и на сајту 
општине Бојник 
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О б р а з л о ж е њ е 
 

Приликом припреме Конкурсне документације за ЈН МВ бр. 404-7/16 - Израда плана 
детаљне регулације за агро бизнис зону у насељу Косанчић са израдом стратешке процене 
утицаја плана на животну средину у Бојнику дошло је до извесних техничких грешака које се 
исправљају као у диспозитиву овог акта.  

Такође, приликом одговора на постављена питања понуђача Комисија је увидела 
потребу да одређене услове у погледу кадровског капацитета измени и допуни што је учињено 
као у диспозитиву овог акта 
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