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Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Град Суботица 
Градска управа 
Kомисија за јавне набавке 
Број:  IV-404-148/2020 
Број: ЈН К 16/20 
Датум: 04.05.2020.  
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 НАБАВКУ УСЛУГЕ – УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА И 
ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ  НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ У ОСТАЛИМ  

НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦЕ 
ЈН К 16/20 

 
 Дана 08.04.2020. године је објављен је на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца 
позив за прикупљање писмених понуда и Конкурсна документација у отвореном поступку јавне набавке 
за набавку услуга  одржавања јавних зелених површина и одржавања чистоће  на површинама јавне 
намене у осталим насељеним местима на територији Града Суботице, број ЈН К 16/20, у којој Конкурсној 
документацији Комисија за јавне набавке, врши измену на следећи начин: 
  

I 
У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН К 16/20, у Поглављу III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПТУСТВО КАКО СЕ 
ДОКАЗУЕЈ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА на страни 31, тачка 3, подтачка 3.2 мења се и гласи: 

 
„3.2. да има у радном односу или ангажоване другим уговором у складу са Законом о раду 
минимално 9 лица са минимум II степеном стручне спреме - основна школа, од којих минимално 
четири извршиоца поседују Уверење за здрав и безбедан рад моторном косачицом, косом, 
тримером, тракторском косачицом издато од стране лиценциране установе и минимално четири 
извршиоца поседују Уверење за здрав и безбедан рад тестером издато од стране лиценциране 
установе. 

Докази: 

3.1.1. фотокопије М/МА обрасца као доказ о радном статусу за раднике који су запослени код 
понуђача или 

3.1.2. фотокопије  уговора о радном ангажовању за раднике ангажоване у складу са Законом о 
раду 
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3.1.3. за дипломираног инжињера пољопривреде и фотокопија дипломе о стеченом образовању 

3.1.4. за лица са минимум II степеном стручне спреме - основна школа који поседују Уверење за 
здрав и безбедан рад моторном косачицом, косом, тримером, тракторском косачицом издато од 
стране лиценциране установе и Уверење за здрав и безбедан рад тестером издато од стране 
лиценциране установе и  фотокопије важећих уверења“ 

 

2. На страни 32 конкурсне документације, након тачке 3. додаје се тачка 4. која гласи: 
 
„4. Неопходан остали капацитет 
 
4.1. Да понуђач поседује важећу Полису за колективно осигурање лица од последица несрећног 
случаја (незгоде) и колективног  животног осигурања за минимално 10 осигураних лица. 
Осигурана сума за смрт услед незгоде треба да буде у минималном износу од 500.000 динара, док 
минималан износ за инвалидитет услед незгоде треба да износи 1.000.000 динара. 
4.2. Да понуђач поседује важећу Полису осигурања из делатности услуге одржавања објеката и 
околине са минималним  лимитом покрића по штетном догађају од 1.000.000 Динара 
 
Докази: 
4.1. фотокопија важеће Полисе за колективно осигурање лица од последица несрећног случаја 
(незгоде) и колективног  животног осигурања за минимално 10 осигураних лица  и 
4.2. фотокопија важеће Полисе осигурања из делатности услуге одржавања објеката и околине“ 
  

II 
У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ у поглављу  VIII  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА 

КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ на страни 78/80 у тачци 27. РОК ЗА ПOДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ, мења 
се став 1. и гласи: 
 
  „Рок за подношење понуде је 12.05.2020. године до 11,00 часова.“ 
              

III 

У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ у поглављу  VIII  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА 
КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ на страни 78/80 у тачци 28. ОТВАРАЊЕ  ПОНУДА, мења се став 1. и 
гласи: 
  „Јавно отварање понуде отпчеће дана 12.05.2020. године у просторијама Наручиоца у Суботици, 
Трг слободе 1, са почетком у 12,00 часова, у Старој Градској кући, II спрат, канцеларија 211-2.“ 

 
IV 

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


