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Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина  

Град Суботица 

Градска управа 

Број: IV-404-559/2017 

Број ЈНМВ К 43/17 

Дана: 25.10.2017. године 

С у б о т и ц а 

Трг слободе 1 

 

 

 У складу са чланом 63. став 1. и став 5. Закона о јавним набавкама 

(«Службени гласник Републике Србије» број 124/2012, број 14/2015 и број 68/2015, 

у даљем тексту ЗЈН), 

 Наручилац врши  

 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – 

ЗА НАБАВКУ - УСЛУГА  

 

УСЛУГА ВЕШТАЧЕЊА - ПРОЦЕНИТЕЉА 

 

 Дана 20.10.2017. године је објављен на Портал јавних набавки и интернент 

страници наручиоца  позив за прикупљање писмених понуда и конкурсна 

документација у поступку јавне набавке, у којој Наручилац врши измену на 

следећи начин:  

 

 

I.   

У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈНМВ К 43/17 на страни 24/33  у 

VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ у тачци 13.  

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

Мења се и сада гласи : 

 

„Рок за подношење понуда је 03.11.2017. године до 11,00 часова. 

Понуда која је поднета по протеку наведеног рока, сматраће се 

неблаговременом и Наручилац ће такву понуду вратити понуђачу неотворену, са 
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назнаком да је поднета неблаговремено. Благовременим ће се сматрати све понуде 

које стигну на адресу наручиоца најкасније до 03.11.2017. године до 11,00 часова 

без обзира на начин достављања.“ 

 

 

II.  

  

У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈНМВ К 43/17 на страни 25/33  у 

VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ у тачци 14.  

ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

 

Мења се и сада гласи : 

 

„Јавно отварање понуда ће се обавити 03.11.2017. године у 12,00 часова, у 

просторијама Градске управе, Суботица, Трг слободе 1, канцеларија број 211-2. 

Отварању понуда могу да присуствују сва заинтересована лица. 

Пре почетка отварања понуда представници понуђача, који активно желе 

учествовати 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.” 

 

 

 

III  

  

 

У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈНМВ К 43/17 - на страни 4/33  у 

II ТЕХНИЧКОЈ СПЕЦИФИКАЦИЈИ УСЛУГЕ    

 

 на крају спецификације додају се речи: 

 

Непокретности се налазе, на територији Града Суботице, према досада 

започетим предметима углавном у самом Граду и градском језгру ! 

 

 

И нова спецификација, која ће бити саставни део уговора, сада гласи: 
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II ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГЕ  

 

Предмет јавне набавке је вештачење  грађевинског земњишта и објеката.  

Уколико се одређени објекат као целина састоји из више посебних делова 

онда ће се и њихова процена вршити у склопу предметног објекта без додатних 

трошкова.  

Земљиште под стамбеним објектима или уз стамбене објекте треба 

процењивати у склопу предметног објекта као целину без додатних трошкова.  

Приликом процене грађевинског земљишта, треба проценити неизграђено 

грађевинско земљиште.  

У понуђене цене морају бити урачунати путни и сви други трошкови који 

прате услугу. 

Пружалац услуге је у обавези да по пријему података и документације о 

предмету вештачења ступи у контакт са власником предмета вештачења и 

организује посету ради вршења вештачења на конкретној локацији а све у 

координацији са Наручиоцем. 

Пружалац услуге је у обавези да по позиву присуствује расправама које се 

воде по предметима за које је извршена процена и да при томе брани свој налаз и 

мишљење. 

Техничку документацију у сваком конкретном предмету (захтеву) 

вештачења, представља извод из листа непокретности који ће обезбедити 

Наручилац. 

Вештачење (процена вредност) врши се према правилима струке у складу са 

позитивно правним прописима Републике Србије који регулишу вештачење. 

За свако извршено вештачење пружалац услуге доставља Наручиоцу 

процену у виду писаног извештаја, оверену и потписану у складу са струком и 

позитивно правним прописима, у најмање 3 примерка, у року од 20 дана од дана 

пријема налога. 

Непокретности се налазе, на територији Града Суботице, према досада 

започетим предметима углавном у самом Граду и градском језгру ! 
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IV 

                     У осталом конкурсна документација остаје непромењена. 

 

 

 

 Комисија за ЈНМВ 


