ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 1.1.6-jнмв/17

На основу члана 63. став 1. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.
124/12 и 14/15), мења се Конкурсна документација за јавну набавку софтвера базе за
Централни регистар непокретних културних добара, друга фаза, ЈН бр. 1.1.6-јнмв/17, тако
што се у одељку III Опис и техничке карактеристике у тачки 2. Техничке
карактеристике, на крају текста, додаје Прилог 1. који изгледа овако:

Увид у стање НКД извршен (датум):
Посао извршио/ла (име и презиме стручњака):
1.
Назив и референце
Назив НКД
Број у Централном регистру

1.
Објекти који према Одлуци
улазе у састав НКД (попунити
области 3. и 4. појединачно за
сваки објекат)

2.

Репрезентативна фотографија

3.
4.

Територијално надлежни завод

2.

Локација

Улица и број
Насеље
Општина
Округ
Доступност НКД

3.

1. налази се у насељеном месту
да
не
2. прилазни путеви у добром стању
да
не
3. на оближњим путевима постоје информативне табле о нкд
4. друго ________________________

Власништво и функција (ако има више објеката, унети назив једног) 1. приватно (једно лице)
3. општинско / градско

2. приватно (више лица)
4. државно

Власништво
5. друго ____________________________
Подаци о власнику (назив, број
телефона, адреса)
Напомена:
Заинтересованост власника за
одржавање

1. постоји
2. недовољна
3. не постоји
4. у плану је

Намена НКД

1. приватна

2. јавна

3. нема

4. друго _______________________

Тренутна функција

1. музеј / изложбени простор
2. установа културе
3. стамбени простор
4. религијска функција
5. канцеларијски простор
6. угоститељски објекат
7. пољопривредни објекат

да

не

8. депо / складиште
9. нема функцију
10. друго _______________________________
Подаци о кориснику (назив,
број телефона, адреса)

4.

Физичко стање НКД (ако има више објеката, унети назив једног) -

Опште стање

1. одлично
2. добро (конструкционо здрава; сигурна од ветра, кише и других
временских услова; нису потребне значајне поправке)
3. задовољавајуће / осредње (конструкција здрава, али су потребне мање
поправке и одржавање)
4. незадовољавајуће / слабо (конструкција у стању слабљења и/или кров
који цури, али се може поправити; појава труљења; општа унутрашња
деформисаност, делимично погођена пожаром, земљотресом итд.)
5. девастирано /изузетно угрожено (урушена конструкција, објекат није
стабилан; губитак кровне конструкције; велика унутрашња
деформисаност, највећи до грађевине погођен пожаром, земљотресом,
поплавом итд.)
6. у фази конзервације

Стање темеља
Стање подрума (зидова и
плафона)
Стање зидова (спољашњих и
преградних)
Стање пода и подне
конструкције по етажама
Стање плафона и плафонске
конструкције по етажама
Стање кровне конструкције и
кровног покривача
Стање столарије и браварије
Стање покретног материјала
Стање иконостаса

1. потпуно очуван

2. делимично очуван

3. није очуван

Стање фресака
Стање околине НКД
Да ли су рађени
конзерваторскорестаураторски радови, које
врсте и када су били
последњи?

1. одржава се

Напомена:

5.

Презентација и интерпретација

Да ли на објекту постоји табла
са обавештењем да се ради о
НКД?

1. да
2. не

2. делимично се одржава

3. не одржава се

Да ли постоји нека врста
интерпретативног материјала о
НКД који је намењен
посетиоцима (табла са
информацијама, QR код,
брошура, водич /кустос итд.)?
Да ли постоји нека
манифестација, празник или
обичај који се прослављају код
НКД-а?

Друга запажања,
теренске белешке,
напомене:

Ова измена чини саставни део конкурсне документације за јавну набавку број 1.1.6-јнмв/17.

КОМИСИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 1.1.6-јнмв/17

