
 

 

 

 

 

Установа студентског стандарда 
СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР НОВИ САД 
Нови Сад, ул. Др Симе Милошевића бр. 4 

Број: 05/09-674/6б 
Дана: 02.08.2019. године  

 

На основу чл. 63 ст. 1 и ст. 5 Закона о јавним набавкама, а све у складу са чл. 20 истог закона 
("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Установа студентског стандарда 
Студентски центар Нови Сад из Новог Сада, ул. Др Симе Милошевића бр. 4 (у даљем тексту: 
Наручилац) упућује 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
за јавну набавку радова - замена врата на студентским собама на  

приземљу студентског дома "Слободан Бајић" у Новом Саду 
Редни број набавке: ЈН 09/2019 

 
I. Врши се измена додатног услова и начина доказивања истог на страни 9 од 56 конкурсне 
документације, Члан 76. Закона - ДОДАТНИ УСЛОВИ, тачка 8а, на следећи начин: 

Уместо претходно дефинисаног: 
 
8) Да располаже неопходним техничким капацитетом, односно: 
 
а) да у моменту подношења понуде поседује минимум 2 (два) теретна возила носивости 
минимум 1,3 тоне у свом власништву. 
 
Доказ: фотокопија очитане саобраћајне дозволе из које се види носивост и да је понуђач 
власник возила;  
 
Треба да пише:  
 
8) Да располаже неопходним техничким капацитетом, односно: 
 
а) да у моменту подношења понуде поседује минимум 2 (два) теретна возила носивости 
минимум 1,3 тоне. 
 
Доказ: Понуђач доказује да испуњава овај услов достављањем обрасца очитане саобраћајне 
дозволе из које се види носивост и да је понуђач власник возила или достављањем обрасца 
очитане саобраћајне дозволе из које се види носивост и фотокопије уговора о закупу/лизингу. 

 
II. Рок за подношење понуда се не продужава, у складу са чланом 63. став 5. Закона о јавним 
набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).  
 

Рок за подношење понуда је 13.08.2019. године до 08.00 часова. 
 
III. Контакт особа: Адриана Бањанин, службеник за јавне набавке, javne.nabavke@scns.rs, 
факс 021/458-926, од понедељка до петка у периоду од 07.00-14.00 часова. 
 



IV. Ова измена чини саставни део конкурсне документације. Наручилац ће у складу са истом 
објавити нову конкурсну документацију, у којој ће измењени делови бити обележени црвеном 
бојом. У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена. 
 
 
 
 

 


