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II  ИЗМЕНЕ 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
за јавну набавку радова  - Конзерваторско-рестаураторски радови на обнови уличних фасада и 

кровова у Петроварадину и Новом Саду – VII фаза, по партијама од 1-ве до 21-ве 

 

Партија-1 Београдска 2, Партија-2-Београдска 3, Партијa-3-Београдска 5, Партија 4- Београдска 7, 

Партија 5- Београдска 8, Партија 6- Београдска 9, Партија 7 -Београдска 11, Партија 8-Београдска 13, 

Партија 9-Београдска 15, Партија 10-Београдска 19, Партија 11-Штросмајерова 1, Партија 12-

Штросмајерова 1а, Партија 13-Штросмајерова 4, Партија 14-Штросмајерова 6, Партија 15-

Штросмајерова 10 , Партија 16-Проте Михалџића 14, Партија 17-Змај Јовина 28, Партија 18-Трг 

Владике Николаја 1, Партија 19-Трг Владике Николаја 3, Партија 20-Лисинског 1, Партија 21-

Лисинског  2 

-ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК-по партијама,  редни број ЈНОП  1.3.10/2018 

БРОЈ  КД: 53/6-26-2018 од  01.10.2018.године 

 
 
 
 

 

 
 
 

Позив и Конкурсна документација објављени на ПЈН и 
интернет страници Наручиоца: 

01.10.2018.године 

Рок за подношење понуда: 05.11.2018.године до 09
00

 часова 

Јавно отварање понуда: 05.11.2018.године у 10
00

 часова 

 

 
 
 
 
 
 
 

Наручилац: 

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ  

СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ  

ГРАДА НОВОГ САДА 

 
Комисија за јавну набавку: 
Број: ................................. 53/6-24-2018 
Датум:.................... 28.09.2018.године  
Нови Сад 

 
Број: ................................. 53/6-36-2018 

 

Датум:.................... 22.10.2018.године 
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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 број 53/6-23-2018 од  28.09.2018.године (ЈНОП  
1.3.10.2018),  

 
-Комисија за јавну набавку образована Решењем директора ЗАВОДА ЗАШТИТУ 

СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА НОВОГ САДА, БУЛЕВАР МИХАЈЛА ПУПИНА 22. број 53/6-24-2018 
од  28.09.2018.године 

 
п р и п р е м и л а  ј е  

 
                                                

II  ИЗМЕНУ 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку радова  - Конзерваторско-рестаураторски радови на обнови 

уличних фасада и кровова у Петроварадину и Новом Саду – VII фаза, по 

партијама од 1-ве до 21-ве 

-ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК- 

редни број ЈНОП 1.3.10/2018 
БРОЈ  КД: 53/6-26-2018 од  01.10.2018.године 

 

ПРЕДМЕТ: Информација о измени конкурсне документацији за јавну  набавку за јавну набавку 

радова  - Конзерваторско-рестаураторски радови на обнови уличних фасада и кровова у 

Петроварадину и Новом Саду – VII фаза, по партијама од 1-ве до 21-ве 
             Извршити измену конкурсне документације. Набавка објављена  Портала јавних набавки 
http://portal.ujn.gov.rs/ и на интернет адреси Наручиоца www.zzskgns.rs линк ЈАВНЕ НАБАВКЕ од 
01.10.2018.године.  

 

1. У делу  Конкурсне документације  на 152/547, у делу  
 

стоји тачци 12)1) средство обезбеђења којим понуђач обезбеђује испуњење својих обавеза 

у поступку јавне набавке за партије:  

 

з) средство обезбеђења за гарантни рок  (предаје се  у предаје   прихваћеног 
коначног рачуна)  

 

у  другом  ставу  стоји: 
  

- писмо о намерама пословне банке за гарантни рок  , предаје се уз понуду,  банкарска гаранција за 

гарантни рок  која ће бити са клаузулом неопозива, безусловна, «наплатива на први позив» и без 

права на приговор, на износ од ..............%
уписује понуђач

 од уговорене вредности  са  ПДВ-еом  и са роком 

важности који је 30 дана дужи од рока датог за  гарантни рок, предаје се  у моменту прихваћеног 

коначног рачуна 

  

и) средство обезбеђења за постгарантни рок  (предаје се  у предаје   
прихваћеног коначног рачуна)  
 
 

у  другом  ставу  стоји: 
 

- писмо о намерама пословне банке за постгарантни рок  , предаје се уз понуду,  банкарска гаранција 

за постгарантни рок  која ће бити са клаузулом неопозива, безусловна, «наплатива на први позив» и 

без права на приговор, на износ од ..............%
уписује понуђач

 од уговорене вредности  са  ПДВ-еом  и са 

роком важности који је 30 дана дужи од постгарантног рока  датог за  постгарантни рок  , предаје се  у 

моменту  30 дана пре истека гарандног рока 
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мења се и треба да стоји 
 

з) средство обезбеђења за гарантни рок  (предаје се  у предаје   прихваћеног 

коначног рачуна) за партије   

 
у  другом  ставу  стоји: 
  

- писмо о намерама пословне банке за гарантни рок  , предаје се уз понуду,  банкарска гаранција за 

гарантни рок  која ће бити са клаузулом неопозива, безусловна, «наплатива на први позив» и без 

права на приговор, на износ од 5 % од уговорене вредности  са  ПДВ-еом  и са роком важности који је 

30 дана дужи од рока датог за  гарантни рок, предаје се  у моменту прихваћеног коначног рачуна 

  

и) средство обезбеђења за постгарантни рок  (предаје се  у предаје   
прихваћеног коначног рачуна)  
 
 

у  другом  ставу  стоји: 
 

- писмо о намерама пословне банке за постгарантни рок  , предаје се уз понуду,  банкарска гаранција 

за постгарантни рок  која ће бити са клаузулом неопозива, безусловна, «наплатива на први позив» и 

без права на приговор, на износ од 5 % од уговорене вредности  са  ПДВ-еом  и са роком важности 

који је 30 дана дужи од постгарантног рока  датог за  постгарантни рок  , предаје се  у моменту  30 дана 

пре истека гарандног рока 

 

 Комисија је врши исптавку на 156/547 страни конкурсне 
документације  

 

стоји 
 

ЗА ПАРТИЈЕ: Партија-1 Београдска 2, Партија-2-Београдска 3, Партијa-3-Београдска 5, Партија 

4- Београдска 7, Партија 5- Београдска 8, Партија 6- Београдска 9, Партија 7 -Београдска 11, 

Партија 8-Београдска 13, Партија 9-Београдска 15, Партија 10-Београдска 19, , Партија 16-Проте 

Михалџића 14, Партија 17-Змај Јовина 28, Партија 18-Трг Владике Николаја 1, Партија 19-Трг 

Владике Николаја 3, Партија 20-Лисинског 1, Партија 21-Лисинског  2, 

 
 

и на 162/547 страни конкурсне документације 
 

стоји 
 

ЗА ПАРТИЈЕ: Партија 11-Штросмајерова 1, Партија 12-Штросмајерова 1а, Партија 13-

Штросмајерова 4, Партија 14-Штросмајерова 6, Партија 15-Штросмајерова 10 ,  

 

 
 на 156/547 страни конкурсне документације  
 

додаје се Партија 11-Штросмајерова 1  мења се и треба да стоји  
 

ЗА ПАРТИЈЕ: Партија-1 Београдска 2, Партија-2-Београдска 3, Партијa-3-Београдска 5, Партија 

4- Београдска 7, Партија 5- Београдска 8, Партија 6- Београдска 9, Партија 7 -Београдска 11, 

Партија 8-Београдска 13, Партија 9-Београдска 15, Партија 10-Београдска 19, Партија 11-

Штросмајерова 1, Партија 16-Проте Михалџића 14, Партија 17-Змај Јовина 28, Партија 18-Трг 

Владике Николаја 1, Партија 19-Трг Владике Николаја 3, Партија 20-Лисинског 1, Партија 21-

Лисинског  2, 
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 на 162/547 страни конкурсне документације 
 

брише се   Партија 11-Штросмајерова 1  мења се и треба да стоји 
 
 

ЗА ПАРТИЈЕ: Партија 12-Штросмајерова 1а, Партија 13-Штросмајерова 4, Партија 14-

Штросмајерова 6, Партија 15-Штросмајерова 10 ,  

 

Важна напомена комисије: 
У више наврата од комисија је тражена, само информација да ли е mailom или 

телефонски и то:  

-да ли за  партије у којима се ради  и фасад и кров треба доставити  референце и за 

фасада и за кров 

-комисија је јасно навела  за које  партије се траже  референце за кров  а за које за 

фасаде, није потребно доставити референце  за кров за партије  на којима се радови фасаде 

и крова , тражене су само референце за фасаде за те партије   

ЗА ПАРТИЈЕ: Партија 12-Штросмајерова 1а, Партија 13-Штросмајерова 4, Партија 14-

Штросмајерова 6, Партија 15-Штросмајерова 10 , 

 

Понуђачи су дужни да понуде сачине у складу са ОВОМ изменом и да је 

доставе са понудом.У противном понуда ће бити одбијена као 

нодговарајућа. 
 

Измене и допуне Конкурсне документације, сходно члану 63. став 1. Закона о јавним 
набавкама, објављује се на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца. 

 
         Евентуалне информације можете добити на телефоне: 021 6432–576, председник комисије 
Вељко Новаковић, 021 431 – 211, локал 31, Број факса је 021 6431 – 198. 
 
 

председник комисије 

 
                       Вељко Новаковић 

 
Доставити:                                                                                             
1. Портал јавних набавки 
2. Сајт Завода 
3. Архиви   


