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РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ  
И ИМОВИНСКО – ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 
Број: XXV-404-4/17-53 
Дана: 29. новембра 2017. године 
Шифра: OП-23/2017 
Нови Сад 
 
 
 На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 
14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку услуга – Услуга израде пројектно-техничке 
документације, шифра: ОП-23/2017, је дана 29. новембра 2017. године, сачинила 

 
  

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА ИЗРАДЕ 

ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
- ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - 

(Шифра: ОП-23/2017) 
 
 

Тачка 1. 

У конкурсној документацији за јавну набавку услуга – Услуга израде пројектно-техничке 
документације, шифра: ОП-23/2017 вршене су следеће измене: 
 

 У поглављу IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. 
И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
у делу додатни услови, измењена је тачка 3: 
Стајало је: 
 

3) да испуњава услов техничког капацитета: 
 да понуђач располаже неопходним минималним техничким капацитетом, и то: 

 Програмски пакет MS Office или одговарајући – 2 комадa; 
 AUTOCAD, AUTOCADREVIT, AUTOCAD LT или одговарајући – 3 комада, 
 TOWER (NLM) или одговарајући – 2 комада,  
 ARMCAD или одговарајући – 2 комада,  
 HANIBALsoft или одговарајући – 2 комада, 
 Рачунари – 10 комада,  
 штампач А4 – 2 комада 
 штампач А3 – 3 комада 
 скенер А0 – 1 комад, 
 плотер А1 – 1 комад, и 
 плотер А0 – 1 комад. 

Доказ: 
3) Изјава дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу којом се потврђује 

испуњавање додатних услова утврђених Законом о јавним набавкама и конкурсном 
документацијом попуњена, потписана и оверена печатом (Саставни део конкурсне 
документације је Образац наведене изјаве). 

 



 2

 
Сада стоји: 
 

3) да испуњава услов техничког капацитета: 
 да понуђач располаже неопходним минималним техничким капацитетом, и то: 

 Три лиценцирана програма за пројектовање и читање техничке документације. 
Доказ: 

3) Изјава дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу којом се потврђује 
испуњавање додатних услова утврђених Законом о јавним набавкама и конкурсном 
документацијом попуњена, потписана и оверена печатом (Саставни део конкурсне 
документације је Образац наведене изјаве). 

 
 У поглављу IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. 

И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
у делу додатни услови, измењена је тачка 4: 

 
            Стајало је: 
 

4) да испуњава услов кадровског капацитета:  
 да понуђач пре објављивања позива за подношење понуда има најмање 15 запослених или 

радно ангажованих лица на пословима који су у вези са јавном набавком, од којих:  
 1 дипломирана инжењер геологије са важећом лиценцом ИКС 391, 492 
 2 дипломирана инжењера архитектуре са важећом лиценцом ИКС 300, 
 1 дипломирани инжењер грађевине са важећом лиценцом ИКС 310, 
 1 дипломирана инжењера грађевине са важећом лиценцом ИКС 314, 
 1 дипломирани инжењер грађевине са важећом лиценцом ИКС 316, 
 2 дипломирана инжењера машинства са важећим лиценцама ИКС 330, 332; 
 2 дипломирана инжењера електротехнике са важећим лиценцама ИКС 350, 

352, 353; 
 1 дипломирани инжењер технологије са важећом лиценцом ИКС 371, 
 1 дипломирани инжењер геодезије а важећом лиценцом ИКС 372, 
 1 лице које поседује Уверење о положеном стручном испиту за обављање 

послова координатора за израду пројекта, (издато од стране надлежног 
Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања – Уверење за 
безбедност и здравље на раду),  

 1 лице/има која/е  поседују лиценце Министарства унутрашњих послова : А1 – 
израда Главног пројекта заштите од пожара, Б1 – израда пројеката стабилних 
система за гашење пожара и извођење ових система, Б2 -  израда пројеката 
стабилних система за дојаву пожара и извођење ових система, Б6 – 
пројектовање и извођење система за одвођење дима и топлоте. 

Доказ: 
1) Фотокопије одговарајућих М образаца – пријаве на обавезно социјално осигурање, или 

уговор о раду, уговор о обављању привремених и повремених послова или други доказ 
којим се регулише рад ван радног односа, 

2) За инжењерe са лиценцом доставити фотокопију лиценцi и фотокопију потврдa о 
важењу лиценци Инжењерске коморе Србије. 

 
 

Сада стоји: 
 
 

4) да испуњава услов кадровског капацитета:  
 да понуђач пре објављивања позива за подношење понуда има најмање 15 запослених или 

радно ангажованих лица на пословима који су у вези са јавном набавком, од којих:  
 1 дипломирана инжењер геологије са важећом лиценцом ИКС 391, 491 
 2 дипломирана инжењера архитектуре са важећом лиценцом ИКС 300, 
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 1 дипломирани инжењер грађевине са важећом лиценцом ИКС 310, 
 1 дипломирани инжењер са лиценцом за енергетску ефикасност ИКС 381 
 2 дипломирана инжењера машинства са важећим лиценцама ИКС 330; 
 2 дипломирана инжењера електротехнике са важећим лиценцама ИКС 350 и 

351 или 353; 
 1 лице које поседује Уверење о положеном стручном испиту за обављање 

послова координатора за израду пројекта, (издато од стране надлежног 
Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања – Уверење за 
безбедност и здравље на раду),  

 1 лице/има која/е  поседују лиценце Министарства унутрашњих послова : А1 – 
израда Главног пројекта заштите од пожара, Б1 – израда пројеката стабилних 
система за гашење пожара и извођење ових система, Б2 -  израда пројеката 
стабилних система за дојаву пожара и извођење ових система, Б6 – 
пројектовање и извођење система за одвођење дима и топлоте. 

Доказ: 
1) Фотокопије одговарајућих М образаца – пријаве на обавезно социјално осигурање, или 

уговор о раду, уговор о обављању привремених и повремених послова или други доказ 
којим се регулише рад ван радног односа, 

2) За инжењерe са лиценцом доставити фотокопију лиценцi и фотокопију потврдa о 
важењу лиценци Инжењерске коморе Србије. 

 
 

 У поглављу VII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ ДОДАТНИХ УСЛОВА 
           Стајало је : 
 

1) да испуњава услов техничког капацитета: 
 да понуђач располаже неопходним минималним техничким капацитетом, и то: 

 Програмски пакет MS Office или одговарајући – 2 комадa; 
 AUTOCAD, AUTOCADREVIT, AUTOCAD LT или одговарајући – 3 

комада, 
 TOWER (NLM) или одговарајући – 2 комада,  
 ARMCAD или одговарајући – 2 комада,  
 HANIBALsoft или одговарајући – 2 комада, 
 Рачунари – 10 комада,  
 штампач А4 – 2 комада 
 штампач А3 – 3 комада 
 скенер А0 – 1 комад, 
 плотер А1 – 1 комад, и 
 плотер А0 – 1 комад. 

 
Сада стоји: 

1) да испуњава услов техничког капацитета: 
 да понуђач располаже неопходним минималним техничким капацитетом, и то: 
лиценциран софтвер за отварање и уређивање техничких цртежа – 1 комад. 

 
 

 У поглављу III  СПЕЦИФИКАЦИЈА 
У тачкама 2,3 и 5 
Стајало је: 
 

2 

ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА НА 
ОБЈЕКТИМА НА КОЈИМА ЈЕ ТОКОМ РАДОВА ДОШЛО ДО ОДСТУПАЊА ОД 
ОДОБРЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – (кад пројекат за извођење радова није радила иста 
пројектантска кућа) 

ПЗИ 
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3 

ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА НА 
ОБЈЕКТИМА НА КОЈИМА ЈЕ ТОКОМ РАДОВА ДОШЛО ДО ОДСТУПАЊА ОД 
ОДОБРЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – (кад је пројекат за извођење радова радила иста 
пројектантска кућа) 

ПЗИ 

 
5 ПРОЈЕКТИ СА АСПЕКТА ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ ПГД 
 
 −       Израда пројекта заштите од пожара обрачун по м2 испројектоване површине м2 

 8000 

 
 

−       Израда пројекта система за дојаву пожара обрачун по м2 испројектоване 
површине м2 8000 

 
Сада стоји: 
 

2 

ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И 
ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА НА ОБЈЕКТИМА НА КОЈИМА ЈЕ ТОКОМ РАДОВА 
ДОШЛО ДО ОДСТУПАЊА ОД ОДОБРЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ– (кад пројекат за 
извођење радова није радила иста пројектантска кућа) 

 ПИО и ПЗИ 

 

3 

ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И 
ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА НА ОБЈЕКТИМА НА КОЈИМА ЈЕ ТОКОМ РАДОВА 
ДОШЛО ДО ОДСТУПАЊА ОД ОДОБРЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – (кад је пројекат за 
извођење радова радила иста пројектантска кућа) 

ПИО и ПЗИ 

 
5 ПРОЈЕКТИ СА АСПЕКТА ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ ПИО и ПГД 
 -        Израда елабората заштите од пожара обрачун по м2 испројектоване површине  м2 8000 
 
 −       Израда пројекта заштите од пожара обрачун по м2 испројектоване површине м2 

 8000 

 
 

−       Израда пројекта система за дојаву пожара обрачун по м2 испројектоване 
површине м2 8000 

 
 

 Измене које су извршене поглављу IX  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, идентичне су 
изменама  поглавља III  СПЕЦИФИКАЦИЈЕ, односно табеле су усклађене. 
 

 
Тачка 2. 

У вези са овим изменама, Наручилац је сачинио пречишћен текст конкурсне 
документације : „Услуга израде пројектно-техничке документације Измена 1 – 
29.11.2017.“ 
 
 
                                                                                               КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  


