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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД НОВИ САД 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ 

Руменачка број 110а, Нови Сад 

Број: VII-404-5/2016-16 

Шифра: ЈНМВ-У-9/2016-ГУП 

Дана: 13. септембра 2016. године 

Нови Сад 

 

 

 На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12 и 

14/15), Комисија за јавну набавку услуга – организовање припремних састанака из области 

органске и контролисане пољопривредне производње, шифра: ЈНМВ-У-9/2016-ГУП је дана 

13. септембра 2016. године, сачинила 
 

  

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ I 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – ОРГАНИЗОВАЊЕ ПРИПРЕМНИХ 

САСТАНАКА ИЗ ОБЛАСТИ ОРГАНСКЕ И КОНТРОЛИСАНЕ 

ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ 

- ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ- 

(Шифра: ЈНМВ-У-9/2016-ГУП) 

 

 

Тачка 1. 

У конкурсној документацији за јавну набавку услуга – организовање припремних 

састанака из области органске и контролисане пољопривредне производње, шифра: ЈНМВ-У-

9/2016-ГУП, на страни 1, речи: 

„Јавна набавка услуга – oбука и образовање из области органске и контролисане 

пољопривредне производње“ 

мењају се и гласе: 

„Јавна набавка услуга – организовање припремних састанака из области органске и 

контролисане пољопривредне производње“. 

 

Тачка 2. 

У конкурсној документацији за јавну набавку услуга – организовање припремних 

састанака из области органске и контролисане пољопривредне производње, шифра: ЈНМВ-У-

9/2016-ГУП, на страни 2, речи: 

„Јавна набавка услуга – oбука и образовање из области органске и контролисане 

пољопривредне производње“ 

мењају се и гласе: 

„Јавна набавка услуга – организовање припремних састанака из области органске и 

контролисане пољопривредне производње“. 

 

Тачка 3. 

У конкурсној документацији за јавну набавку услуга – организовање припремних 

састанака из области органске и контролисане пољопривредне производње, шифра: ЈНМВ-У-

9/2016-ГУП, у тачки „IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 

75 И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА“, 

подтачки „2. Упутство како се доказује испуњеност услова“ на страни 6, речи: 
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„ 1) да испуњава услов техничког капацитета 

Доказ за правна лица, предузетнике и физичка лица: 

Образац изјаве о техничком капацитету (саставни део конкурсне документације је 

Образац наведене изјаве) са изводом из листе основних средстава, листом 

непокретности или уговор о закупу.“ 

мењају се и гласе: 

„ 1) да испуњава услов техничког капацитета 

Доказ за правна лица, предузетнике и физичка лица: 

Фотокопија купопродајног уговора, уговора о закупу опреме или извод из листе 

основних средстава или други доказ којим се доказује право власништва.“ 

 

Тачка 4. 

У конкурсној документацији за јавну набавку услуга – организовање припремних 

састанака из области органске и контролисане пољопривредне производње, шифра: ЈНМВ-У-

9/2016-ГУП, у тачки „V МОДЕЛ УГОВОРА“, у тачки 1., на страни 26, речи: 

„Предмет овог уговора је набавка услуга – oбука и образовање из области органске и 

контролисане пољопривредне производње (у даљем тексту: услуге), у свему према 

спецификацији Наручиоца и понуди Добављача.“ 

мењају се и гласе: 

„Предмет овог уговора је набавка услуга – организовање припремних састанака из 

области органске и контролисане пољопривредне производње (у даљем тексту: 

услуге), у свему према спецификацији Наручиоца и понуди Добављача.“ 

 

Тачка 5. 

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

документације. 

 

 

 

 

                                                                                               КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  


