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Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 
 

Покрајинска влада 
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 

ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА 

Комисија за јавну набавку 
Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад 
Т: +381 21 487 4094 

office.uprava@vojvodina.gov.rs 

 
  

БРОЈ:404-92/2019  
 

 
ДАТУМ: 22.03.2019.године 
 

 

 

 

   

 

 

 

ИЗМЕНE БР.1 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  РАДОВА САНАЦИЈА ФАСАДЕ ЗГРАДЕ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 

 

ЈН ОП 11/2019 
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На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 

124/12, 14/15 и 68/15) 

Комисија за јавну набавку образована Решењем в.д.директора Управе за 

заједничке послове покрајинских органа  број: 404-92/2019 од 27.02.2019. године 

п р и п р е м и л а  ј е  дана 22.03.2019.године 

 

 

ИЗМЕНE БР.1 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  РАДОВА САНАЦИЈА ФАСАДЕ ЗГРАДЕ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 

 

ЈН ОП 10/2019 

 

 

1.У Конкурсној документацији за јавну набавку радова санација фасаде зграде 

Покрајинске владе,у делу 8) тачка 2) табеле под редим бројевима 1,2 и 3 мењају се и 

гласе: 

1.АКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ САМОСТАЛНО, ДОСТАВЉА: 

1 Изјаву о испуњености обавезних и додатних услова услова из члана 75. и 76. ЗЈН   

2 Образац понуде са табеларним делом понуде 

3 Образац трошкова припреме понуда 
*само ако је понуђач имао трошкове наведене у обрасцу и ако тражи њихови надокнаду 

4 Образац изјаве о независној понуди 

5 Образац изјаве на основу чл.79. ст.10 ЗЈН 
*само ако понуђач има седиште у другој држави 

6 Образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН 

7 Средство обезбеђења за испуњење обавеза у поступку јавне набавке (бланко 

соло меница, менично овлашћење/писмо, копија депо картона, копија захтева за 

регистрацију менице који је оверен од стране пословне банке) 

8  Модел уговора 

9 За ставке Б 2,3 и 4 и В 1,2,3,5 и 6, уколико понуђач нуди технику или средство  

„или одговарајуће“ дужан је да  достави ПИСМЕНИ ДОКАЗ ОД ТЕХНОЛОШКОГ 

ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ да је понуђена „или одговарајуће“ техника или 

средство одговарајућа захтеваној техници или средствима наведеним у Техничкој 

спецификацији 

 

2.АКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ, ДОСТАВЉА: 

1 Изјаву о испуњености обавезних услова из члана 75. ЗЈН   

2 Образац понуде са табеларним делом понуде 

3 Образац општи подаци о подизвођачима 

4 Образац трошкова припреме понуде 
*само ако је понуђач имао трошкове  наведене у обрасцу и ако тражи њихови надокнаду 

5 Образац изјаве о независној понуди 

6 Образац изјаве на основу чл.79. ст.10 ЗЈН 
*само ако понуђач има седиште у другој држави 

7 Образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН 
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8 Средство обезбеђења за испуњење обавеза у поступку јавне набавке (бланко 

соло меница, менично овлашћење/писмо, копија депо картона, копија захтева за 

регистрацију менице који је оверен од стране пословне банке) 

9  Модел уговора 

10 За ставке Б 2,3 и 4 и В 1,2,3,5 и 6, уколико понуђач нуди технику или средство  

„или одговарајуће“ дужан је да  достави ПИСМЕНИ ДОКАЗ ОД ТЕХНОЛОШКОГ 

ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ да је понуђена „или одговарајуће“ техника или 

средство одговарајућа захтеваној техници или средствима наведеним у Техничкој 

спецификацији 

 

3.АКО ПОНУДУ ПОДНОСИ ГРУПА ПОНУЂАЧА – ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА, 

ДОСТАВЉА: 

1 Изјаву о испуњености обавезних и додатних услова из члана 75. и 76.  ЗЈН   

2 Образац понуде са табеларним делом понуде 

3 Образац општи подаци о сваком понуђачу из групе понуђача   

4 Споразум групе понуђача о заједничком извршењу јавне набавке 

5 Образац трошкова припреме понуде  
*само ако је понуђач имао трошкове  наведене у обрасцу и ако тражи њихови надокнаду 

6 Образац Изјаве о независној понуди 

7 Образац изјаве на основу чл.79. ст.10 ЗЈН 
*само ако понуђач има седиште у другој држави 

8 Образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН 

9 Средство обезбеђења за испуњење обавеза у поступку јавне набавке (бланко 

соло меница, менично овлашћење/писмо, копија депо картона, копија захтева за 

регистрацију менице који је оверен од стране пословне банке) 

10 Модел уговора 

11 За ставке Б 2,3 и 4 и В 1,2,3,5 и 6, уколико понуђач нуди технику или средство  

„или одговарајуће“ дужан је да  достави ПИСМЕНИ ДОКАЗ ОД ТЕХНОЛОШКОГ 

ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ да је понуђена „или одговарајуће“ техника или 

средство одговарајућа захтеваној техници или средствима наведеним у Техничкој 

спецификацији 

 

  3.У осталом делу Конкурсна документација за предметну набавку остаје 

непромењена. 

 

  4.Сходно ставу 1. члана 63. ЗЈН Наручилац ће Измене Конкурсне документације, 

без одлагања објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

 

 

   

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

  


