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І ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 6/2019 – 
Набавка услуга –  

ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО- ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ДОГРАДЊУ 
ОБЈЕКТА У ГРАДСКИ МУЗЕЈ У АПАТИНУ 

 
 На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 
124/2012 и 14/2015 и 68/2015), наручилац врши измене конкурсне документације и то: 
 
 Измена:  
 
 На 13. стр. 
 
5.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ и потребни докази за испуњење истих, сходно члану 76. и 77. 
Закона  
 
 У смислу члана 76. став 1. Закона, а у циљу добијања одговарајуће и исправне 
понуде и понуђача који може да изнесе предметну јавну набавку наручилац у конкурсној 
документацији одређује додатне услове за учешће у поступку јавне набавке у погледу 
финансијског, пословног и техничког капацитета – минималне захтева. 
 

1) да располаже неопходаним финансијским и пословним капацитетом – под 

неопходним финансијским и пословним капацитетом сматра се  

 да над понуђачем није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно 

предходни стечајни поступак до момента објављивања Позива за достављање 

понуда 

 да је понуђач до момента расписивања Јавног позива израдио пројектн техничку 

документацију на минимум 5 пројекaта изградње и реконструкције објеката  из 

области културе (музеји, галерије,  домови културе и слично) 

 

мења се, па гласи:  

 

5.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ и потребни докази за испуњење истих, сходно члану 76. и 77. 
Закона  
 
 У смислу члана 76. став 1. Закона, а у циљу добијања одговарајуће и исправне 
понуде и понуђача који може да изнесе предметну јавну набавку наручилац у конкурсној 
документацији одређује додатне услове за учешће у поступку јавне набавке у погледу 
финансијског, пословног и техничког капацитета – минималне захтева. 
 



2) да располаже неопходаним финансијским и пословним капацитетом – под 

неопходним финансијским и пословним капацитетом сматра се  

 да над понуђачем није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно 

предходни стечајни поступак до момента објављивања Позива за достављање 

понуда 

 да је понуђач до момента расписивања Јавног позива израдио пројектн 

техничку документацију на минимум 3 пројекта изградње и реконструкције 

објеката из области културе (музеји, галерије, домови културе и слично ) у 

претходних  пет година (2014.,2015.,2016.,2017. и 2018). 
 
 

Измена: 
 
На 18. стр.  
 
9.6. Други  захтеви  

 Добра морају у потпуности одговарати свим захтевима Наручиоца прецизираним 

Спецификацијом  и Конкурсном документацијом. 
 рокови морају бити прецизно одређени, Наручилац неће прихватити непрецизно 

одређене рокове као што су нпр. одмах, по договору, од - до, и сл.); 

 
мења се, па гласи: 
 
9.6. Други  захтеви  

 Услуга мора у потпуности одговарати свим захтевима Наручиоца прецизираним 

Спецификацијом  и Конкурсном документацијом. 
 рокови морају бити прецизно одређени, Наручилац неће прихватити непрецизно 

одређене рокове као што су нпр. одмах, по договору, од - до, и сл.); 
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