
  ЈП „Градска стамбена агенција“Панчево 

Његошева 1а, Панчево 

21.07.2017.године 

 

 

На основу члана 63.Закона о јавним набавкама(„Сл.гласник РС“ бр. 124/2012,14/2015 и 

68/2015) објављујемо 

 

ИСПРАВКУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ИСПОРУКУ УСЛУГА -ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ 

ЛИФТОВА У КОЛЕКТИВНИМ СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА КОЈЕ ОДРЖАВА ЈП“ГРАДСКА СТАМБЕНА 

АГЕНЦИЈА“ПАНЧЕВО  

 

Набавка редни број : 07/17-М 

 

 

 

ИСПРАВКА СЕ ОДНОСИ НА: 

 

Измену конкурсне документације објављене 17.07.2017. године на Порталу управе за ЈН и 

интернет страници ЈП „Градска стамбена агенција“ Панчево: 

 

1. На страни 4.  у Обрасцу број 1 ЈАВНИ ПОЗИВ  измена рока у конкурсној документацији у 

реченици: 

„Јавно отварање понуда извршиће се истог дана када истиче рок за доставу понуда, 27. 

07. 2017.године у 1230 часова, у просторијама Наручиоца мења се и сада гласи: 

„Јавно отварање понуда извршиће се истог дана када истиче рок за доставу понуда, 31. 

07. 2017.године у 12
30

 часова, у просторијама Наручиоца. 

2. На страни 13 у Обрасцу 4 Цена тачка 3. брише се реченица: 

„Цена за повремено баждарење ограничитеља брзине лифта по захтеву представника 

ЈП“ГСА“ Панчево износи _____________динара без ПДВ-а, односно износи __________ 

динара  са ПДВ-ом . 

 

3. На страни 18. у Обрасцу 5Б тачка 2. Став 2): 

„ 

Доказ за правно 

лице: 

Доказ за 

предузетнике: 

Доказ за физичко 

лице: 

- списак референтних наручилаца страна из обрасца бр.14 

конкурсне документације;  

- оверене фотокопије уговора или окончане ситуације по 

изведеним радовима 

 

мења се и сада гласи: 

Доказ за правно 

лице: 

Доказ за 

предузетнике: 

- списак референтних наручилаца страна из обрасца бр.15 

конкурсне документације;  

- у виду потврде коју издаје наручилац или фотокопијама 



Доказ за физичко 

лице: 

уговора са окончаном овереном ситуацијм или рачуном. 

 

 

4. На страници 21 у Обрасцу бр.6 реченица: 

„Списак најважнијих изведених радова за претходне три године, за врсту посла који је 

предмет јавне набавке (рефернц листа), са износима, датумима и списком наручиоца, а 

доказује се  у виду потврде коју издаје наручилац  или фотокопијама уговора са 

окончаном овереном ситуацијом“ мења се и гласи: 

„Списак најважнијих изведених радова за претходне три године, за врсту посла који је 

предмет јавне набавке (рефернц листа), са износима, датумима и списком наручиоца, а 

доказује се  у виду потврде коју издаје наручилац  или фотокопијама уговора са 

окончаном овереном ситуацијом или рачуном.“ 

5. На страници 29 у Обрасцу бр.9 Модел Уговора у члану 4. брише се реченица: 

„Цена за повремено баждарење ограничитеља брзине лифта по захтеву представника 

ЈП“ГСА“ Панчево износи _____________динара без ПДВ-а, односно износи __________ 

динара  са ПДВ-ом . 

6. На страници 39 у Обрасцу 14 : 

РБ. Структура и категорија 

радне снаге 

Број радника Радни стаж у 

струци 

мења се и сада гласи: 

РБ. Име и презиме Стручна 

спрема 

Радни стаж у 

струци 

 

 

 

 

Председник комисије 

Јован Кузманов 

дипл.прав. 

 

 

             

 

 


