
СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА 

Радничка бр. 2 Нови Сад  

Број: 933/18 

Датум: 22.11.2018. 

 
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/12,14/15 и 68/15), 

Комисија за јавну набавку радова у отвореном поступку радова на изградњи на изградњи 

стамбено пословног објекта у Момчила Тапавице Нови Сад број ЈНОП 3/2018    по позиву за 

подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки дана 16.11.2018. године у року 

предвиђеном за подношење понуда врши 

 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ ЈНОП – 3/2018   

 

 

 

1. У делу  ПРЕДРАЧУН- ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ НА ИЗГРАДЊИ СТАМБЕНО ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА 

У МОМЧИЛА ТАПАВИЦЕ НОВИ САД-ЈНОП  3/2018 мења се Предмер и предрачун 

радова  на страни 18/87 у делу III под 3 ; на страни 26/87 у делу VII под 1; на страни 29/87 у 

делу VIII под 2 ПОС 6 
 

5. У делу ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА 

О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 

УСЛОВА под тачком 5  у делу Упутство какао се доказује испуњеност услова из члана 75 и 

76. ЗЈН: , врши се измена тако што се мења захтев наручиоца под а и б „ „Прву и последњу страну 

привремене или окончане  ситуације  и странуна на којој се види да су изведени грађевински  радови 

односно радови  на уградњи топлотних пумпи вода/вода , а који су наведени у  референтној потврди 

потписаној и овереног од стране наручиоца посла . 

Ако је инвеститор истовремено био и извођач предметних радова потребно је да  доставити само  Прву и 

последњу страну привремене или окончане  ситуације  и страну на којој се види да су изведени грађевински 

радови односно радови  на уградњи топлотних пумпи вода/вода потписану и оверену од старне независног 

надзорног органа.“ 

 

 

6. У обрасцу  МОДЕЛ УГОВОРА мења се име директора наручиоца и мења се члан 4. Став 

1. 

 

 

Сходно извршеним изменама наручилац објављује  пречишћен текст конкурсне документације 

:  

 

КОМИСИЈА ЗА ЈНОП – 3/2018   


