
 
Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Град Суботица 

ГРАДСКА УПРАВА 

Број: IV-404-83/2019 

Дана: 20.03.2019.  

С у б о т и ц а 

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 ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ ВЕШТАЧЕЊА 

ЈНМВ К 03/19 

 

 Наручила је дана 19.03.2019. године је објавила на Порталу јавних набавки и сајту 

наручиоца  Конкурсну документацију у поступку јавне набавке број ЈНМВ К 03/19, у којој се 

врше измене на следећи начин:  

 

I 

 У Поглављу  III  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ 

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

ДОДАТНИ УСЛОВ, мења се тачка:  ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ (страна 6/31) те гласи: 

 

 

ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ ДОСТАВИТИ ДОКАЗ: 

Да је понуђач у периоду од 01.01. 2017. до дана 

објављивања позива за подношење понуде 

извршио минимум 10 процена за грађевинско 

земљиште и/или објекте. 

1. Фотокопија уговора о вршењу процена  

2. Потврда о извршеним проценама за 

грађевинско земљиште и/или објекте  

(Образац 6)  

 

II 

 У Поглављу V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ мења се 

ОБРАЗАЦ 6, (страна 6/31) на следећи начин, речи:  

 

„у периоду од 01.01.2016, до дана обавјљивања позива за подношење понуда извршио услугу 

вештачења“ замењују се речима:  

 

„у периоду од 01.01.2017, до дана обjављивања позива за подношење понуда извршио услугу 

процене вредности   објеката и/или грађевинског земљишта:“ 

 

 Из напред наведеног разлога замењује се Образац  бр. 6. Позивају се понуђачи да 

приликом подношења понуде приложе попуњени образац из ове измене конкурсне 

документације. 

 

III 

У Поглављу VII УПУСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ мења 

се тачка 16. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И ОТВАРАЊЕ ПОНУДА (страна 30/31) те 

гласи: 



 „16. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ И ОТВАРАЊЕ ПОНУДА  

    

 Рок за подношење понуда је дана 29.03.2019. године до 11:00 часова. 

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније 

до рока из става 1. ове тачке, без обзира на начин достављања. 

 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 29.03.2019. 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.“ 

 

IV 

У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена. 

 

 

Комисија за јавне набавке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(ОБРАЗАЦ 6)  

 

На основу члана  77. став 2. тачка (2) ЗЈН наручилац/инвеститор 

___________________________________________ из __________________________ улица 

______________________________ број  ___ , ПИБ _________________________________  

издаје  

 

ПОТВРДУ О РЕФЕРЕНЦАМА 

 

Којом  потврђујемо да је понуђач _______________________________________ из 

________________________________________ улица _________________________________ 

број  ____, као  

А) самостални Вршилац услуге или  

Б) учесник у заједничкој понуди  са учешћем у износу од _____________________ дин без 

ПДВ-а, (одговарајуће заокружити) 

у периоду од 01.01.2017, до дана обjављивања позива за подношење понуда извршио услугу 

процене вредности   објеката и/или грађевинског земљишта: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________   

__________________________________________________________________________________ 

на основу закљученог уговора број __________________________ од __________________ у 

вредности од ________________________  динара.  

Датум извршења услуге  процене  _____________________. 

 

Потврда се издаје на захтев Вршиоца услуге / понуђача ____________________________ ради 

учешћа у отвореном поступку јавне набавке Градске управе Града Суботица, услуге вештачења 

ЈНМВ К 03/19. 

Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни. 

 

 

Датум и место  
Потпис овлашћеног лица 

наручиоца 

 М.П.  

 

Напомена: Образац “Потврда за референце” понуђач ће копирати и доставити уз своју понуду 

за све уговоре посебно. 

У обзир ће се узети само оне референц листе које имају горе наведене доказе и то за сваку 

референцу посебно. 

Понуђач може да приложи потврду о рефернецама на обрасцима других наручилаца, уколико 

садржи све тражене податке из ове потврде. 

 
 
 

 


