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ВРШАЦ 

 

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА -  

УСТУПАЊЕ ЉУДСКИХ РЕСУРСА ОД СТРАНЕ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА ЗА ОБАВЉАЊЕ 

ПОСЛОВА КОД НАРУЧИОЦА - УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ВОДОВОДНЕ И ГАСОВОДНЕ МРЕЖЕ И 

ЈАВНИХ ПОВРШИНА ЗА ПОТРЕБЕ ЈКП „ДРУГИ ОКТОБАР“, ВРШАЦ 

ЈН БРОЈ 01-02-10/2020 

 

ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације у поступку јавне набавке услуга - Уступање људских ресурса од 

стране привредних друштава за обављање послова код Наручиоца - Услуге одржавања водоводне и гасоводне 

мреже и јавних површина за потребе ЈКП „Други октобар“, Вршац, ЈН број 01-02-10/2020. 

 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15, 68/15), Наручилац 

врши измену Конкурсне документације за предметну јавну набавку и то у делу на страни 6/39 - Поглавље III - 

ДОДАТНИ УСЛОВИ. 
- Услед техничке грешке наведено је: 

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

3. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ Доставити ЕБП-ПУРС образац за свако 

лице, за месец који претходи месецу 

објављивања позива за подношење понуда 

(мај 2020. године), уз списак свих лица у 

слободној форми. 

 

Понуђач мора имати минимум 70 (педесет) запослених  

лица у месецу који претходи месецу објављивања 

Позива за подношење понуда на Порталу јавних 

набавки. 

 

- сада гласи: 

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

3. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ Доставити ЕБП-ПУРС образац за свако 

лице, за месец који претходи месецу 

објављивања позива за подношење понуда 

(мај 2020. године), уз списак свих лица у 

слободној форми. 

 

Понуђач мора имати минимум 70 (седамдесет) 

запослених  лица у месецу који претходи месецу 

објављивања Позива за подношење понуда на Порталу 

јавних набавки. 

У вези са наведеном изменом, Наручилац ће извршити измену Конкурсне документације у свим деловима/ 

Поглављима на које се измена односи и објавити пречишћени текст, у ком тексту ће видно обележити измене. 

У осталом делу Конкурсна документација у поступку јавне набавке број 01-02-10/2020 остаје непромењена. 

Наручилац ће 13.05.2020. објавити измењену Конкурсну документацију на Порталу јавних набавки и Интернет 

страници Наручиоца. 

 

Рок за подношење понуда остаје непромењен: 22.05.2020. до 08:00 часова. (члан 63. став 5.) 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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