
 
Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Град Суботица 

Комисија за јавне набавке 

Број: IV-404-483/2019 

Број ЈНМВ К 42/19 

Дана: 13.09.2019. 

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 ИЗРАДЕ ГЕОМЕХАНИЧКОГ ЕЛАБОРАТА ЗА 

АТРИЈУМЕ ГРАДСКЕ КУЋЕ У СУБОТИЦИ 

 

 Дана 09.09.2019. године је објављен на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца 

позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку број ЈНМВ К 

42/19, у којој Наручилац врши измене на следећи начин: 

  

I 

У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈНМВ К 42/19, у делу додатних услова где 

техничком грешком стоји кадровски капацитет а сада стоји пословни капацитет 

мења се и сада гласи:  

2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ ДОСТАВИТИ ДОКАЗ: 

 

Понуђач мора да располаже (по основу 

власништва, закупа или лизинга) 

опремом за извођење радова који се 

изводе у оквиру предмета јавне набавке: 

1. минимум 1 (једна) Машина за сондажно 

бушење, 

 

2. 1 (једна) геомеханичка лаборатија са 

опремом за стандардна геомеханичка 

испитивања,  

 

3. легални софтвери: 

3.1. M.Office или одговарајући   

_________________________________ 

3.2. ACAD или одговарајући      

_________________________________ 

3.3. Geostudio или Plaxis или  

одговарајући 

_________________________________ 

Напонема: на линију уписати 

одговарајући софтвер којим понуђач 

располаже 

1. фотокопија пописне листе или 

књиговодствене картице основних 

средстава и/или уговор о 

закупу/лизингу (Напомена: уговор о 

закупу треба да се односи на временски 

период од најмање 6 месеци рачунајући 

од дана отварања понуде)  

 

2. фотокопија пописне листе или 

књиговодствене картице основних 

средстава и/или уговор о закупу/лизингу 

(Напомена: уговор о закупу треба да се 

односи на временски период од најмање 

6 месеци рачунајући од дана отварања 

понуде)  

 

3. фотокопија рачуна 



II 

 У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈНМВ К 42/19 мења се рок за 

подношење и отварање понуда те сада гласи: 

 

„Рок за подношење понуда је дана 19.09.2019. 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 19.09.2019. године у 13:00 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.“ 

 

III 

У осталом делу конкурсна документација остаје непромењенa. 

 

 

НАПОМЕНА: Понуђач је дужан да, уколико располаже са одговорајућим 

софтвером, уз своју понуду приложи ову измену конкурсне документације са 

уписаним одговорајућим софтвером на линији. 

 

 

 

 

 

Комисија за јавне набавкe 

 

 

 

 

 


