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Аутономна Покрајина Војводина 

Град Суботица 

Комисија за јавне набавке 

Број: IV-404-75/2019 

Број ЈНМВ К 02/19 

Дана: 18.03.2019. 

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 

ВЕШТАЧЕЊА - ПРОЦЕНИТЕЉА 

 

 Дана 08.03.2019. године је постављен на Портал јавних набавки и сајт наручиоца позив 

за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку број ЈНМВ К 02/19, у којој 

Наручилац врши измене на следећи начин: 

  

I 

У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈНМВ К 02/19, у делу обавезних услова брише се 

тачка 5. која је гласила: 

„ 

5. 

Да има важећу дозволу надлежног органа за 

обављање делатности процене вредности  

непокретности 

 

Доказ: 

За правна лица:  

- Фотокопија решења о упису у Регистар 

правних лица за обављање послова процене 

вредности непокретности и 

- Фотокопија лиценце за вршење процене 

вредности непокретности. 

За физичка лица:  

- Фотокопија лиценце за вршење процене 

вредности непокретности. 

„ 

II 

У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈНМВ К 02/19, у додају се додатни услови за 

кадровски капацитет који гласе: 

„ 

2. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ ДОСТАВИТИ ДОКАЗ: 

 

Да има у радном односу или ангажовано другим 

Уговором у складу са Законом о раду минимум 1 

(једно) лице са важећом лиценцом за вршење 

процене вредности непокретности. 

 

 

- Фотокопија М обрасца Фонда ПИО 

(пријаве на осигурање), за лица која су у 

радном односу код понуђача, 

- Фотокопија уговора о радном ангажовању, 

уколико је лице ангажовано код понуђача по 

другом основу Закона о раду, 

- Фотокопија лиценце за вршење процене 

вредности непокретности коју издаје 

Министар финансија. 

 



Напомена:  

- У случају да понуду подноси физичко 

лице, доставља се само фотокопија лиценце 

за вршење процене вредности 

непокретности. 

„ 

III 

 У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈНМВ К 02/19 мења се упутство како се 

доказује испуњеност услова, где се брише следеће: 

 

„Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у 

табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 5., у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач 

доказује достављањем наведеног ДОКАЗА у табеларном приказу.    

 

IV 

 У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈНМВ К 02/19 мења се упутство како се 

доказује испуњеност услова где уместо: 

 

„Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у 

табеларном приказу додатних услова под редним бројем 1., у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач 

доказује достављањем наведених ДОКАЗА у табеларном приказу.„ 

 

сада гласи: 

 

„Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у 

табеларном приказу додатних услова под редним бројем 1. и 2., у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, 

понуђач доказује достављањем наведених ДОКАЗА у табеларном приказу.„ 

 

V 

 У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈНМВ К 02/19 мења се рок за подношење и 

отварање понуда те сада гласи: 

 

„Рок за подношење понуда је дана 27.03.2019. 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. 

 

Јавно отварање понуда ће се обавити дана 27.03.2019. године у 12:00 часова, у просторијама 

Градске управе, Суботица, Трг слободе 1, II спрат, канцеларија 211-2. Отварању понуда може 

присуствовати свако заинтересовано лице, али активно може учествовати лице који своје 

овлашћење преда Комисији за јавне набавке, пре почетка отварања понуда.“ 

 

VI 

У осталом делу конкурсна документација остаје непромењенa. 

 

 

 

 

Комисија за јавне набавкe 


