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Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина                                                

Град Суботица 

Градска управа 

Комисија за јавне набавке 

Број: IV-404-110/2018 

Дана: 15.03.2018. г. 

С уботица, 

Трг слободе  бр. 1 

 

 

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

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

 Комисија за јавне набавке врши  

 

 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – 

ЗА НАБАВКУ – УСЛУГЕ ЕТАЖИРАЊА ОБЈЕКАТА 

ЈНМВ К 01/18 
 

Дана 09.03.2018. године је објављена на Порталу јавних набавки и интернет 

страници наручиоца Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале 

вредности услуге етажирања објеката, број ЈНМВ К 01/18. 

 У конкурсној документаицји се врши измена на следећи начин:  

 

I 
 У  поглављу   III   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ 

ЧЛ. 75. И 76. И УПУТСТВО КАКО СЕ  ДОКАЗУЈЕ ИСУПЕЊОСТ ТИХ УСЛОВА,  

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ мења се тачка 5 (страна 6/29) и гласи: 

„ 

5.1. Уколико понуду подноси 

правно лице:  

5.1.1. Да има важећу дозволу 

надлежног органа за обављање 

делатности која је предмет јавне 

набавке у виду Решења о упису у 

Регистар правних лица за обављање 

послова вештачења   за област 

грађевинарства  и  

5.1.2. Решење о именовању за 

судског вештака – за област 

грађевинарства, за лице ангажовано 

код правног лица  

  

  

ДОСТАВИТИ ДОКАЗ: 

 

Уколико понуду подноси правно лице:  

5.1.1) Фотокопију важећег решења о 

упису у Регистар правних лица за 

обављање послова вештачења за област 

грађевинарства и 

 5.1.2) Фотокопију важећег Решења о 

именовању за судског вештака за област 

грађевинарства за лице ангажовано код 

правног лица и 

 5.1.3) Фотокопију М/МА обрасца, или 

уговор – фотокопију уговора о радном 

ангажовању судског вештака за област 

грађевинарства, у складу са Законом о 
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 Уколико понуду подноси физичко 

лице: 

 

5.2. Да поседује Решење о 

именовању за судског вештака за 

област грађевинарства 

  

 (чл. 75. ст 1. тачка 5. ЗЈН, обавезно 

доставити доказ) 

раду, за лице ангажованог код правног 

лица уписаног у регистар правних лица  

за обављање делатности вештачења за 

област грађевинарства. 

  или 

 Уколико понуду подноси физичко 

лице: 

 5.2)  Фотокопију важећег Решења о 

именовању за судског вештака – за 

област грађевинарства 

 

„ 

  

II 

 У  поглављу   III   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. И УПУТСТВО КАКО СЕ  ДОКАЗУЈЕ ИСУПЕЊОСТ 

ТИХ УСЛОВА (страна 6/29), УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 

УСЛОВА мења се став 2., 3. и 4. те гласе: 
 

   

 „Доказ о испуњавању услова из тачке 5. Услова за учешће у поступку јавне 

набавке Конкурсне документације, тј. чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН обавезно доставити.  

  

 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН 

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН.  У 

том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 

3. у поглављу V ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица 

подизвођача и оверену печатом. Услов из тачке 5. Услова за учешће у поступку јавне 

набавке Конкурсне документације, тј. из члана 75. став 1. тачка 5. ЗЈН, дужан је да 

испуни подизвођач  којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна 

испуњеност тог услова. 

 

 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача 

мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају 

ИЗЈАВА (Образац 4. у поглављу V ове конкурсне документације), мора бити потписана 

од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Услов 

из тачке 5. Услова за учешће у поступку јавне набавке Конкурсне документације, тј. 

члана 75. став 1. тачка 5. ЗЈН, дужан је да испуни понуђач  из групе понуђача којем је 

поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.“ 

 

III 

 
  У    VII   УПУТСТВУ ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ тачка 16. 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ И ОТВАРАЊЕ ПОНУДА (страна 28/29),  МЕЊА СЕ и гласи: 

 

 „16. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ И ОТВАРАЊЕ ПОНУДА  

    

 Рок за подношење понуда је дана 21.03.2018. 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 назнаком да је поднета  

неблаговремено. 
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 Јавно отварање понуда ће се обавити дана 21.03.2018. године у 12:00 часова, у 

просторијама Градске управе, Суботица, Трг слободе 1, II спрат, канцеларија 238-3. 

 Отварању понуда може присуствовати свако заинтересовано лице, али активно 

може учествовати само лице који своје овлашћење преда Комисији за јавне набавке, 

пре почетка отварања понуда.“ 

 

IV 

 

У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена. 

 

 

                                                                                                           

Комисија за јавне јавне набавке 


