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РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД НОВИ САД 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ  

И ИМОВИНСКО – ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 

Број: XXV-404-4/18-9 

Дана: 05. јуна 2018. године 

Шифра: ЈНМВ-4/2018 

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 – израда планова процене ризика, анализе и 

оцене у заштити лица, имовине и пословања, шифра: ЈНМВ-4/2018, је дана 05. јуна 2018. 

године, сачинила 

 

  

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ I 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – ИЗРАДА ПЛАНОВА ПРОЦЕНЕ РИЗИКА, 

АНАЛИЗЕ И ОЦЕНЕ У ЗАШТИТИ ЛИЦА, ИМОВИНЕ И ПОСЛОВАЊА 

- ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - 

(Шифра: ЈНМВ-4/2018) 

 

 

Тачка 1. 

У конкурсној документацији за јавну набавку услуга – израда планова процене 

ризика, анализе и оцене у заштити лица, имовине и пословања, шифра: ЈНМВ-4/2018, у 

поглављу IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, тачка 1. 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О 

ЈАВНИМ НАБАВКАМА, став 1. тачка 5, речи: 

„Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатости која је предмет 

јавне набавке. 

Доказ:  

5.1. Изјава дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу којом се 

потврђује испуњавање обавезних услова утврђених Законом о јавним 

набавкама и конкурсном документацијом попуњена, потписана и оверена 

печатом (Саставни део конкурсне документације је Образац наведене изјаве); 

5.2. Фотокопија лиценце за процену ризика у заштити лица, имовине и пословања 

(издата од стране Министарства унутрашњих послова).“ 

 

мењају се и гласе: 

 

„Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатости која је предмет 

јавне набавке; 

Доказ: 

5.1. Изјава дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу којом се 

потврђује испуњавање обавезних 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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5.2. фотокопија лиценце за процену ризика у заштити лица, имовине и пословања 

(издата од стране Министарства унутрашњих послова); 

5.3. фотокопија лиценце за вршење послова планирања техничке заштите (издата од 

стране Министарства унутрашњих послова); и  

5.4. фотокопија лиценце за вршење послова пројектовања и надзора над извођењем 

система техничке заштите (издата од стране Министарства унутрашњих 

послова).“ 

 

Тачка 2. 

У вези са овим изменама, Наручилац ће сачинити пречишћен текст конкурсне 

документације и продужити рок за подношење понуда до 13.06.2018. године. 

 

 

 

 

                                                                                               КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  


