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I ИЗМЕНЕ 
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

БРОЈ: 404-277/2015-02  
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – УСЛУГЕ ИСПОРУКЕ  ТВ  

СИГНАЛА  И  ПРИСТУПА ИНТЕРНЕТУ 
  

- НОВА ВЕРЗИЈА УСКЛАЂЕНА са Правилником о 

обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова („Службени гласник РС“  
 бр.86/15) -  
 
                             ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 

 

ЈНОП 45/2015 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Позив и Конкурсна документација објављени 

на ПЈН и интернет страници Наручиоца: 

30.10.2015. године 

Рок за подношење понуда: 30.11.2015. године до 11,00 часова 

Јавно отварање понуда: 30.11.2015. године у 12,00 часова 
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На основу члана 61. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр. 

124/12, 14/15 и 68/15) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 

(„Службени гласник РС“, бр. 86/2015), а у вези са Одлуком о покретању поступка број 

404-277/2015-02 од 15.10.2015. године (ЈНОП 45/2015) Комисија за јавну набавку 

образована Решењем директора Управе за заједничке послове покрајинских органа 

број 404-277/2015-02 од 15.10.2015. године 

 

п р и п р е м и л а  ј е  

I ИЗМЕНЕ 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – УСЛУГЕ ИСПОРУКЕ  ТВ  СИГНАЛА  И  ПРИСТУПА 

ИНТЕРНЕТУ 

 

 

 

 

1. У делу 2) Конкурсне документације ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

(СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ 

УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, 

ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. у тачки 2)2) квалитет, количина и опис 

добара, радова или услуга у ставу 1. бројеви „3.1.“ мењају се бројевима „2.1.“. 

 

2. У делу 4.4. Конкурсне документације УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН у тачки 4) обавештење да понуђач 

није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама 

надлежних органа и да наведе који су то докази, мења се подтачка 3) и гласи: 

   

3) важећа дозвола надлежног државног органа за обављање делатности која је предмет 

јавне набавке и то:  
1)  важећу   потврду   о   упису   података   у   евиденцију   оператора   јавних  
комуникационих мрежа и услуга за услугу дистрибуције медијских садржаја, коју је 
издала Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге 

и 

2)  важећу   потврду   о   упису   података   у   евиденцију   оператора   јавних 

комуникационих мрежа и услуга за услугу приступа  интернету и интернет услуге, 

коју је издала Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге. 

Интернет страница Регулаторне агенција за електронске комуникације и поштанске 

услуге је http://www.ratel.rs/насловна_страница.84.html. 

 

 

 

Измену Конкурсне документације Наручилац ће без одлагања објавити на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници 

(www.uprava.vojvodina.gov.rs - линк Јавне набавке). 

 

 

 

 

 

Комисија за јавну набавку  

1.Милан Станков,члан 

2.Зоран Шпановић, члан 

3.Гордана Гошић, члан 

 

 


