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Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Град Суботица 
ГРАДСКА УПРАВА 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Број: IV-404-105/2020 
Дана: 22.05.2020.  
С у б о т и ц а 
Трг слободе 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), 
 Наручилац врши  

 
4. ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА  

ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ 
 - СТРУЧНОГ НАДЗОРА, ЈН К 11/20 

 
 Дана 11.03.2020. године је објављена на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца  
Конкурсна документација у поступку јавне набавке број ЈН К 11/20. 
 За све 4 партије набавке, код пословног капацитета треба да се измени услов на начин да 
гласи: 

„Да је понуђач у периоду од 01.01.2017.године до дана објављивања позива за 
подношење понуда извршио услугу стручног надзора над извођењем најмање 5 (пет) 
саобраћајница или паркинга минималне површине 1.100 m2 по саобраћајници или паркингу.“ 
 

Сходно наведеном, у поменутој Конкрусној документацији Наручилац врши 4. измену, 
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,  у 
делу Б ДОДАТНИ УСЛОВИ за све 4 партије набавке,   ДОДАТНИ УСЛОВ тачка 1.  
ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ, мења се и гласи: 
  

На страни 14. тачка 1. „пословни капацитет“ треба да гласи: 
 
 „Неопходним пословним капацитетом се сматра: 
 Да је понуђач у периоду од 01.01.2017.године до дана објављивања позива за 
подношење понуда извршио услугу стручног надзора над извођењем најмање 5 (пет) 
саобраћајница или паркинга минималне површине 1.100 m2 по саобраћајници или паркингу.“ 
 
 

На страни 15. тачка 1. „пословни капацитет“ треба да гласи: 
„Неопходним пословним капацитетом се сматра: 
Да је понуђач у периоду од 01.01.2017.године до дана објављивања позива за 

подношење понуда извршио услугу стручног надзора над извођењем најмање 5 (пет) 
саобраћајница или паркинга минималне површине 1.100 m2 по саобраћајници или паркингу.“ 
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II 
  
 У поглављу VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ,  у 
тачки 3. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ (страна 62/72)  мења се став 1. те гласи: 
  
 „Рок за подношење понуде је 28.05.2020. године, до 11,00 часова.“ 
 

III 
У поглављу VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ,  у 

тачки 4. ОТВАРАЊЕ  ПОНУДА (страна 63/72)  мења се став 1. те гласи: 
 

„Јавно отварање понуда отпочеће исти дан, дана 28.05.2020. године у просторијама 
Наручиоца, у Суботици, Трг слободе 1, са почетком у 13,00 часова, у Старој Градској кући, у 
канцеларији 211-2.“ 

 
IV 

 У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена. 
 
 
                                                                                                         Комисија за јавне набавке 
 


