
 

 
Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Град Суботица 

ГРАДСКА УПРАВА 

Број: IV-404-433/2017 

Број: ЈН К 46/17 

Дана: 13.10.2017.  

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  

 

 

 

II ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  

РАДОВА НА САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА МЗ ГАТ 

 

 

 Дана 31.08.2017. године је постављен на Портал јавних набавки и сајт наручиоца  позив за 

прикупљање писмених понуда и конкурсна документација а дана 03.10.2017. године прва измена 

конкурсне документације и обавештење о померању рока за подошење понуда у поступку јавне 

набавке, за јавну набавку број ЈН К 46/17, у којој Наручилац врши измену на следећи начин:  

 

 

I 

У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН К 46/17 у поглављу III УСЛОВИ ЗА 

УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И ЧЛАНА 76. ЗАКОНА И 

УПУСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

Бришу се на страни 10/40 сви ДОДАТНИ УСЛОВИ који се односе на пословни, технички и 

кадровски капацитет. 

 

II 

У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН К 46/17 у поглављу VII УПУСТВО 

ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

Мења се на страни 39/40 тачка 17. и гласи: 

 

„17. ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ  

 

Обилазак локације је обавезан, и може се извршити најкасније  један дан пре отварања 

понуда. Изјава о обиласку локације, која се издаје на лицу места приликом обиласка локације, 

саставни је део понуде и Понуђач је обавезан да је достави Наручиоцу уз осталу конкурсну 

документацију (Образац број 6). Пријаве за обилазак локације достављају се лично у Секретаријат 

за инвестиције, Суботица, Трг републике 16, или на телефон: 063/599-862, контакт особа Здравко 

Ковачевић. Пријаве се примају најкасније два дана пре отварања понуда. О термину за обилазак 

локације заинтересовани понуђач ће бити обавештен на исти начин како је поднео пријаву.” 

 

 



 

 

 

III 

У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН К 46/17 у поглављу VII УПУСТВО 

ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

Мења се на страни 40/40 тачка 19. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА и тачка 20. ОТВАРАЊЕ 

ПОНУДА и гласе: 

 

„26. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ  

 

Рок за подношење понуде је 20.10.2017. године до 11,00 часова. Благовременим ће се сматрати све 

понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније до 20.10.2017. године до 11,00 часова без 

обзира на начин достављања.        

 

27. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА  

 

Јавно отварање понуда отпочеће 20.10.2017. године у просторијама Наручиоца, у Суботици, Трг 

слободе 1, са почетком у 13,00 часова, у Старој Градској кући, други спрат, у 210/1. Отварању 

понуда могу да присуствују сва заинтересована лица. Пре почетка отварања понуда представници 

понуђача, који присуствују отварању понуда дужна су да предају Комисији за јавне набавке 

овлашћење за заступање понуђача. Записник о поступку отварања понуда потписују сви чланови 

Комисије и овлашћени представници понуђача.“                                                             

 

 

 

IV 

 У осталом Конкурсна документација остаје непромењена. 

 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 


