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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: 07. децембра 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 07. децембра 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 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 5: 
Мења се: 
 

5) Да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности који је 
предмет јавне набавке. 

Доказ: 
1) Важеће решење Републичког геодетског завода, 
2) Овлашћење за израду Главног пројекта заштите од пожара, издате од стране 

Министарства унутрашњих послова у складу са Законом о заштити од пожара,  
3) Овлашћење за израду пројеката уређаја и инсталација за детекцију, дојаву и гашење 

пожара, издато од стране Министарства унутрашњих послова у складу са Законом о 
заштити од пожара, и 

4) Решење о испуњености услова за издавање сертификата о енергетским својствима 
објеката високоградње, издато од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре. 
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Сада гласи: 
 

5) Да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности који је 
предмет јавне набавке. 

Доказ: 
1) Овлашћење за израду Главног пројекта заштите од пожара, издате од стране 

Министарства унутрашњих послова у складу са Законом о заштити од пожара,  
2) Овлашћење за израду пројеката уређаја и инсталација за детекцију, дојаву и гашење 

пожара, издато од стране Министарства унутрашњих послова у складу са Законом о 
заштити од пожара, и 

3) Решење о испуњености услова за издавање сертификата о енергетским својствима 
објеката високоградње, издато од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре. 

 
 

Тачка 2. 
У вези са овим изменама, Наручилац је сачинио пречишћен текст конкурсне 

документације : „Услуга израде пројектно-техничке документације за културне станице 
Измена 2 – 07.12.2017.“ и продужио рок за достављање понуда. 

 
 
                                                                                               КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  


