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РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ  
И ИМОВИНСКО – ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 
Број: XXV-404-4/17-60 
Дана: 29. новембра 2017. године 
Шифра: OП-29/2017 
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 за културне станице, шифра: ОП-29/2017, је дана 29. новембра 2017. године, 
сачинила 

 
  

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА КУЛТУРНЕ СТАНИЦЕ 
- ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - 

(Шифра: ОП-29/2017) 
 
 

Тачка 1. 

У конкурсној документацији за јавну набавку услуга – Услуга израде пројектно-техничке 
документације за културне станице, шифра: ОП-29/2017 вршене су следеће измене: 

 У поглављу III  СПЕЦИФИКАЦИЈА, испод табела са спецификацијама за објекте: 1,2 
и 3 постављене су напомене, а испод табеле 4, напомена је измењена (све напомене се 
понављају и у поглављу IX  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ). 

 
 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: 

 оптички микроскоп тотална станица са ласерским  мерењем до 350м – 1 комад; 
 електронски нивелар – 1 комад, 
 термовизијска камера – 1 комад,  
 лиценциран софтвер за отварање и уређивање техничких цртежа – 1 комад.  

Доказ: 
1) 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). 
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Сада стоји: 
 

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

 лиценциран софтвер за отварање и уређивање техничких цртежа – 1 комад.  
Доказ: 

2) 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 истом поглављу измењена је и тачка 4: 

Стајало је: 
 

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

или радно ангажованих лица на пословима који су у вези са јавном набавком, од којих:  
 2 дипломирана инжењера архитектуре са важећом лиценцама ИКС 300, 
 1 дипломирани инжењер архитектуре са важећом лиценцом ИКС 381, 
 1 дипломирани инжењер грађевине са важећом лиценцом ИКС 310, 
 1 дипломирани инжењер грађевине са важећом лиценцом ИКС 311, 
 2 дипломирана инжењера машинства са важећим лиценцама ИКС 330; 
 1 дипломирана инжењер електротехнике са важећoм лиценцoм ИКС 350; 
 1 дипломирани инжењер геодезије са 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),  

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 седам запослених 

или радно ангажованих лица на пословима који су у вези са јавном набавком, од којих:  
 2 дипломирана инжењера архитектуре са важећом лиценцама ИКС 300 и ИКС 381, 
 1 дипломирани инжењер грађевине са важећом лиценцом ИКС 310 или ИКС 311, 
 2 дипломирана инжењера машинства са важећим лиценцама ИКС 330; 
 1 дипломирана инжењер електротехнике са важећoм лиценцoм ИКС 350; 
 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),  

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 лиценци и фотокопију потврдa о важењу 
лиценци Инжењерске коморе Србије. 

 



 3

 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: 

 оптички микроскоп тотална станица са ласерским  мерењем до 350м – 1 
комад; 

 електронски нивелар – 1 комад, 
 термовизијска камера – 1 комад,  
 лиценциран софтвер за отварање и уређивање техничких цртежа – 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 IX  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

поред наведених напомена вршене су измене у табели II ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ОБЈЕКАТ КУЛТУРНЕ СТАНИЦЕ БР.2 
           Стајало је: 
 

7.  
пројекат електроинсталације јака струја 
обрачун по m² испројектоване 
површине 

m² 1789     

8.  

пројекат машинске инсталације - 
грејање, вентилација, клима 
обрачун по m² испројектоване 
површине 

пауш 1      

9.  

пројекат партерног уређења са 
потребним детаљима за извођење 
обрачун по  m² испројектоване 
површине 

пауш 1      

 
Сада стоји: 

 

7.  

пројекат партерног уређења са 
потребним детаљима за извођење 
обрачун по  m² испројектоване 
површине 

m² 1789     

8.  План превентивних мера пауш 1      

9.  Елаборат енергетске ефикасности пауш 1      

 
 У истом поглављу је обрисана напомена испод табеле са рекапитулацијом. 

 
Тачка 2. 

У вези са овим изменама, Наручилац је сачинио пречишћен текст конкурсне 
документације : „Услуга израде пројектно-техничке документације за културне станице 

Измена 1 – 29.11.2017.“ 
 
 
                                                                                               КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  


