
 

 

 

 

 

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

Број: 05/09-724/5 
Дана: 13.07.2020. 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 - извођење молерско фарбарских радова у студентским собама у 

студентском дому „Вељко Влаховић” у  Новом Саду 
Редни број набавке: ЈН 08/2020 

 
I. Врши се измена додатног услова на страни 8 од 51 конкурсне документације, Члан 76. 
Закона - ДОДАТНИ УСЛОВИ, тачка 8, на следећи начин: 

Брише се додатни услов тачка 8: 
 

8) Kао доказ професионалне одговорности за штету причињену другој страни, 
односно трећем лицу понуђач доставља копију важеће полисе осигурања од 
професионалне одговорности у складу са чланом 129а Закона о планирању и 
изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 
121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 
145/2014). 

Доказ: Понуђач је у обавези да достави копију важеће Полисе осигурања.  

Понуђачи су у обавези да испуне овај услов у складу са чланом 129а Закона о планирању и 
изградњи и Правилником о условима осигурања од професионалне одговорности, који је 
објављен у "Службеном гласнику РС", број 40 од 7. маја 2015. године, по којима полиса 
гласи најмање на прописану суму осигурања, чије поседовање је законска обавеза 
субјеката на које се тај закон односи, а не захтев Наручиоца за ову јавну набавку. У члану 
6. тог правилника, министар грађевинарства, caoбраћаја и инфраструктуре је сагласно 

овлашћењима из члана 201. Закона о планирању и изградњи, прописао, између осталог, 
минималне суме осигурања, као износ одштете која се исплаћује уколико наступи 
осигурани случај, а коју уговарач осигурања мора обавезно обезбедити. Уколико се 
заинтересовано лице обрати осигуравачу са захтевом за издавање наведене полисе 
осигурања, осигуравајућа друштва у Републици Србији издају исту у складу са пословном 
политиком и условима осигурања, а надзор над њиховим радом врши Народна банка 
Србије. 

 
 
 
 



 
 
 
 
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 23.07.2020. године до 08.30 часова. 
 
III. Контакт особа: Жељка Вретунић, 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. У осталом делу конкурсна 
документација остаје непромењена. 
 
 
 
 

 


