
                                                                                                                                                     
 

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ВЈН 02/16 

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 

ЧИЈИ ЈЕ ПРЕДМЕТ ИЗВРШЕЊЕ СВИХ ПРИПРЕМНИХ РАДОВА (ИЗРАДА 

НЕДОСТАЈУЋИХ ПОДЛОГА), ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ОБЈЕКАТА Ф1,Ф2,Ф3 И Ф4  И  

ПОСЛОВА ПО ОВЛАШЋЕЊУ НАРУЧИОЦА, У НАСЕЉУ „ЈУГОВИЋЕВО“ У 

НОВОМ САДУ 

 

 

 

1. У Делу 1 Конкурсне документације за јавну набавку ВЈН 02/16 у поглављу 3. 

Упутство понуђачима како да сачине понуду у тачки 3) 22 Захтев за заштиту 

права, на стр. 34 од 64, мењају се став 1. и став 2. тако да у целости гласе: 

„Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је 

примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење 

понуда,  без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са 

чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и 

неправилности, а наручилац исте није отклонио. Захтев за заштиту права којим се 

оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а 

након истека рока из члана 149.  став 3.Закона, сматраће се благовременим уколико је 

поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  

После доношења одлуке о додели уговора, и одлуке о обустави поступка, рок за 

подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на 

Порталу јавних набавки.Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени 

рачун буџета Републике Србије уплати таксу од: 120.000,00 динара.“  

Објашњење: У односу на првобитни текст, број и реч: „три дана“, замењени су бројем 

и речи: „седам дана“, а број и реч: „пет дана“, замењени су бројем и речи: „десет дана“. 

2. У Изменама и допунама Конкурсне документације од 30.12.2016. године,речи и 

број:  „Комисија  за јавну набавку ВЈН 04/16“, мењају се  речима и бројем: 

“ Комисија за јавну набавку ВЈН 02/16“. 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ВЈН 02/16 

 

 


