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Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Град Суботица 

Наручилац: Градска управа 

Број  IV-404-106/2017 

Број ЈН К 09/17 

Датум: 07.04.2017.  

Суботица, Трг слободе 1 

 

 У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник 

Републике Србије» број 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту ЗЈН), 

 Наручилац врши  

 

 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – 

ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ – ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ 

ЈН К 09/17 

 

 

 Дана 04.04.2017. године је објављен је на Порталу јавних набавки и интернет 

страници наручиоца позив за прикупљање писмених понуда и Конкурсна 

документација у отвореном поступку јавне набавке за набавку услуга – Геодетске 

услуге, број ЈН К 09/17, у којој Конкурсној документацији Комисија за јавне набавке, 

врши измену на следећи начин: 

  

I 

                                                                                                                                         

  У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН К 09/17 у VIII ОБРАЗАЦ – 

СПИСАК ПРИЛОЖЕНИХ ДОКАЗА  

 

на страни 42/43 у Табели код Услови из Члана 75. и 76. ЗЈН под тачком 4.: 

 

            Мења се и сада гласи: 

 

Ред 

број 
Услов из члана 75. и 76. ЗЈН Докази из члана 75. и 76. ЗЈН 

Испуњеност 

услова 

4. 

 

Понуђач регистрован у регистру 
понуђача 

Решење АПР којим је понуђач 

уписан у Регистар понуђача или 

Извод о регистрованим подацима 

из Регистра понуђача или 

изјава/навођење интернет 

странице да се налази у регистру 

понуђача 

ДА НЕ 

НОВИ ОБРАЗАЦ  - VIII ОБРАЗАЦ – СПИСАК ПРИЛОЖЕНИХ ДОКАЗА САДА 

ГЛАСИ 
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„VIII ОБРАЗАЦ – СПИСАК ПРИЛОЖЕНИХ ДОКАЗА 

Понуђач:____________________________________из__________________________ у 

поступку доделе уговора о јавној набавци услуга – Геодетске услуге, број ЈН К 09/17, 

доставља следеће доказе: 

Ред. 

број 
Услов из члана 75. и 76. ЗЈН  Докази из члана 75. и 76. ЗЈН 

Достављен 

доказ 
Правна лица: Извод из регистра 

Агенције за привредне регистре, односно 

извод из регистра надлежног привредног 

суда;  1. 

да је регистрован код надлежног органа, 

односно уписан у одговарајући регистар (чл. 

75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН). 

Предузетници: Извод из регистра 

Агенције за привредне регистре, односно 

извод из одговарајућег регистра. 

ДА НЕ 

Правна лица: 

1)Извод из казнене евиденције, односно 

уверење основног суда, односно уверење 

надлежног суда и надлежне ПУ МУП 

2) Извод из казнене евиденције Посебног 

одељења за организовани криминал 

Вишег суда у Београду 

3) Извод из казнене евиденције, односно 

уверење надлежне полицијске управе 

МУП-а, 

ДА 

 

 

 

ДА 

 

 

ДА 

НЕ 

 

 

 

НЕ 

 

 

НЕ 
2. 

да понуђач и његов законски заступник није 

осуђиван за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, да 

није осууђиван за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања и давања 

мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. 

тач. 2) ЗЈН). 

Предузетници и физичка лица: 

Извод из казнене евиденције, односно 

уверење надлежне полицијске управе 

МУП-а 
ДА НЕ 

3. 

 

да је измирио доспеле порезе и друге јавне 

дажбине у складу са прописима Републике 

Србије или стране државе када има седиште 

на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) 

ЗЈН). 

1) Уверење Пореске управе 

Министарства финансија да је измирио 

доспеле порезе и доприносе, и 

2) Уверење надлежне управе локалне 

самоуправе да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних 

прихода,  

или  

3)  потврда надлежног органа да се 

понуђач малази у поступку приватизације 

ДА 

 

 

ДА 

 

 

НЕ 

 

 

НЕ 

 

 

4. 

 

Понуђач регистрован у регистру понуђача 

Решење АПР којим је понуђач уписан у 

Регистар понуђача или Извод о 

регистрованим подацима из Регистра 

понуђача или изјава/навођење интернет 

странице да се налази у регистру 

понуђача 

ДА НЕ 
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5. 

 

 

 

 

 

 

 

Да има важећу дозволу надлежног органа 

за обављање делатности која је предмет 

јавне набавке  - Решење Републичког 

геодетског завода - лиценца за рад геодетске 

организације издате од стране Републичког 

геодетског завода (чл. 75. ст. 1. тач. 5. ЗЈН) 

Да има важећу дозволу надлежног органа 

за обављање делатности која је предмет 

јавне набавке – Решење републичког 

геодетског завода – лиценца за рад 

геодетске организације и то за извођење 

геодетских радова у поступку одржавања 

катастра непокретности и одржавања 

катастра водова, израду геодетских 

подлога у инжењерско-техничким 

областима за које се не израђује главни 

пројекат, израду пројекта геодетских 

обележавања у области урбанистичког 

планирања и реализација пројекта 

геодетског обележавања у области 

урбанистичког планирања. 

ДА НЕ 

фотокопија пописне листе или 

књиговодствене картице основних 

средстава и/или уговор о закупу/лизингу  

ДА НЕ 

Уверење о исправности ГПС станице ДА НЕ 
6. 

 

Неопходан технички капацитет:  да располаже  

са следећом опремом: 

 - да поседује ГПС уређај са важећим 

уверењем о еталонирању  

(исправности) и 

               - да поседује тоталну станицу са важећим 

уверењем о исправности 

 Уверење о исправности тоталне станице ДА НЕ 

Друга обавезна документа која понуђач мора да достави: 

7. Образац   1 - Образац понуде ДА НЕ 

8. Образац 2 – Структура цене са упуством ДА  НЕ 

9. Образац 3 – Трошкови припреме понуде (није обавезан) ДА НЕ 

10. Образац 4 – Изјава о независној понуди ДА НЕ 

11. Образац 5 – Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2. ЗЈН ДА НЕ 

12. Образац 6 - Техничка опремљеност ДА НЕ 

13.  Модел уговора ДА НЕ 

14. Списак приложених доказа (није обавезан) ДА НЕ 

15. 
Споразум за представника групе понуђача (У случају да понуду подноси група 

понуђача) 
ДА НЕ 

                  Датум                                           МП                                                   Овлашћено лице понуђача 

 

 

__________________                                                                                           _____________________ 
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 II 

 

У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена. 

 


