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РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД НОВИ САД 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ  

И ИМОВИНСКО – ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 

Број: XXV-404-4/18-20 

Дана: 02. јула 2018. године 

Шифра: ОП-12/2018 

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 радова – радови на објекту Дома културе у Руменки, 

Ослобођења 26, шифра: ОП-12/2018, је дана 02. јула 2018. године, сачинила 

 

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ I 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА – РАДОВИ НА ОБЈЕКТУ ДОМА КУЛТУРЕ У 

РУМЕНКИ, ОСЛОБОЂЕЊА 26 

- ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - 

(Шифра: ОП-12/2018) 

 

 

Тачка 1. 

У конкурсној документацији за јавну набавку радова – радови на објекту Дома културе 

у Руменки, Ослобођења 26, шифра: ОП-12/2018, 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, 

додаје се тачка: 

5. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 

јавне набавке, односно, дозволу за сакупљање и транспорт отпада (грађевинског 

материјала који садржи азбест) 

 

Доказ:  

Фотокопија Решења Министарства заштите животне средине, надлежног органа 

Аутономне покрајине Војводине (Покрајински секретаријат за урбанизам, 

градитељство и заштиту животне средине) или Градске управе за заштиту животне 

средине Града Новог Сада, као доказ да понуђач поседује дозволу (појединачну или 

интегрисану) за сакупљање и транспорт отпада који садржи азбест, у складу са чл. 59 - 

70 Закона о управљању отпадом („Службени гласник Републике Србије” бр. 36/09, 

88/10 и 14/2016).  

Тачка 2. 

У конкурсној документацији за јавну набавку радова – радови на објекту Дома 

културе у Руменки, Ослобођења 26, шифра: ОП-12/2018, у поглављу III СПЕЦИФИКАЦИЈА, 

тачка 1.1.5. Пажљива демонтажа кровног покривача-азбест цементни валовити салонит са 

свих кровних површина, делимична демонтажа подконструкције (летве, даске и сл.), речи:  
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„Пажљива демонтажа кровног покривача-азбест цементни валовити салонит са свих 

кровних површина, делимична демонтажа подконструкције (летве, даске и сл.). С обзиром на 

врсту кровног покривача његовом уклањању се треба приступити са посебном пажњом и то 

све у складу са прописима наведеним у Уредбама о поступцима управљања отпадом који 

садржи азбест. Под уклањањем кровног покривача се подразумева да обучени радници за рад 

са азбестом у заштитним оделима, маскама и параванима стално влажећи плоче, пажљиво 

користећи само ручни алат изврше његово ручно скидање. Извршити усисавање азбестне 

прашине са газних површина као и скидање слоја земље од 5cm са комплетне површине 

локације и паковање у вреће. Паковање и транспорт (специјалним возилом) до депоније (свог 

опасног материјала)посебно предвиђене за ову врсту отпада и на начин предвиђен Законом, 

Уредбом и правилником за сав рад и материјал и специјални транспорт. *Радници морају 

имати уверење за рад на висини и бити макс.обезбеђени приликом рада. У цену урачунати 

рад и транспорт до одговарајуће депоније. Обрачун по m²“ 

мењају се и гласе: 

„Пажљива демонтажа кровног покривача-азбест цементни валовити салонит са свих 

кровних површина, делимична демонтажа подконструкције (летве, даске и сл.). С обзиром на 

врсту кровног покривача његовом уклањању се треба приступити са посебном пажњом и то 

све у складу са прописима наведеним у Уредбама о поступцима управљања отпадом који 

садржи азбест. Под уклањањем кровног покривача се подразумева да обучени радници за рад 

са азбестом у заштитним оделима, маскама и параванима стално влажећи плоче, пажљиво 

користећи само ручни алат изврше његово ручно скидање. Извршити усисавање азбестне 

прашине са газних површина као и скидање слоја земље од 5cm са комплетне површине 

локације и паковање у вреће. Паковање и транспорт (специјалним возилом) до депоније (свог 

опасног материјала)посебно предвиђене за ову врсту отпада и на начин предвиђен Законом, 

Уредбом и правилником за сав рад и материјал и специјални транспорт. *Радници морају 

имати уверење за рад на висини и бити макс.обезбеђени приликом рада. У цену урачунати 

рад и транспорт до одговарајуће депоније. Обрачун по m² . Напомена: након извршеног 

посла и транспорта обавезно доставити доказ о кретању и депоновању опасног материјала.“ 

 

Тачка 3. 

У конкурсној документацији за јавну набавку радова – радови на објекту Дома 

културе у Руменки, Ослобођења 26, шифра: ОП-12/2018, у поглављу VIII  ОБРАЗАЦ 

СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ (ПРЕДМЕР 

РАДОВА), тачка 1.1.5. Пажљива демонтажа кровног покривача-азбест цементни валовити 

салонит са свих кровних површина, делимична демонтажа подконструкције (летве, даске и 

сл.), речи:  

„Пажљива демонтажа кровног покривача-азбест цементни валовити салонит са свих 

кровних површина, делимична демонтажа подконструкције (летве, даске и сл.). С обзиром на 

врсту кровног покривача његовом уклањању се треба приступити са посебном пажњом и то 

све у складу са прописима наведеним у Уредбама о поступцима управљања отпадом који 

садржи азбест. Под уклањањем кровног покривача се подразумева да обучени радници за рад 

са азбестом у заштитним оделима, маскама и параванима стално влажећи плоче, пажљиво 

користећи само ручни алат изврше његово ручно скидање. Извршити усисавање азбестне 

прашине са газних површина као и скидање слоја земље од 5cm са комплетне површине 

локације и паковање у вреће. Паковање и транспорт (специјалним возилом) до депоније (свог 

опасног материјала)посебно предвиђене за ову врсту отпада и на начин предвиђен Законом, 

Уредбом и правилником за сав рад и материјал и специјални транспорт. *Радници морају 

имати уверење за рад на висини и бити макс.обезбеђени приликом рада. У цену урачунати 

рад и транспорт до одговарајуће депоније. Обрачун по m²“ 
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мењају се и гласе: 

„Пажљива демонтажа кровног покривача-азбест цементни валовити салонит са свих 

кровних површина, делимична демонтажа подконструкције (летве, даске и сл.). С обзиром на 

врсту кровног покривача његовом уклањању се треба приступити са посебном пажњом и то 

све у складу са прописима наведеним у Уредбама о поступцима управљања отпадом који 

садржи азбест. Под уклањањем кровног покривача се подразумева да обучени радници за рад 

са азбестом у заштитним оделима, маскама и параванима стално влажећи плоче, пажљиво 

користећи само ручни алат изврше његово ручно скидање. Извршити усисавање азбестне 

прашине са газних површина као и скидање слоја земље од 5cm са комплетне површине 

локације и паковање у вреће. Паковање и транспорт (специјалним возилом) до депоније (свог 

опасног материјала)посебно предвиђене за ову врсту отпада и на начин предвиђен Законом, 

Уредбом и правилником за сав рад и материјал и специјални транспорт. *Радници морају 

имати уверење за рад на висини и бити макс.обезбеђени приликом рада. У цену урачунати 

рад и транспорт до одговарајуће депоније. Обрачун по m² . Напомена: након извршеног 

посла и транспорта обавезно доставити доказ о кретању и депоновању опасног материјала.“ 

 

Тачка 4. 

 

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

документације. 

 

 

                                                                        КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ОП-10/2018 

 


