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Градска библиотека Суботица 

Цара Душана 2 

24000 Суботица 

Дел. Бр. 2129/Б 

ЈНМВ 5/15 

Dana: 04.02.2016. 

 

 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 РАДОВА – ЗАВРШНИ ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ 

 

 

 Дана 01.02.2016. године је постављен на Портал јавних набавки и сајт 

наручиоца  позив за прикупљање писмених понуда и конкурсна документација у 

поступку јавне набавке мале вредности, за јавну набавку број ЈНМВ 5/15, у којој 

Наручилац врши измену на следећи начин:  

 

I 

  У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈНМВ 5/15 у поглављу IV 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 

76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА у тачки 1.2. подтачка 1) Неопходан пословни 

капацитет брише се на страни 47/92 

 

ISO 50001 – систем управљања енергијом. 

 

и сада гласи: 

 

1) Неопходан пословни капацитет: 

• Да је понуђач на територији Р Србије у периоду од 2011.-2015. године изводио 

минимум три посла радова који су предмет ЈН у вредности од минимум  

5.000.000,00 динара са ПДВ-ом. 

• Да понуђач има усаглашен систем управљања квалитетом за делокруг 

извођења радова у стандардима грађевинарства: 

 

ISO 9001 – систем менеџмента квалитета, 

ISO 14001 – систем заштите животне средине, 

ISO 18001 – систем безбедности и здравља на раду. 
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II 

  У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈНМВ 5/15 у поглављу IV 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 

76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА у тачки 1.2. подтачка 3) Неопходан кадровски 

капацитет мења се на страни 48/92 и гласи: 

 

      3) Неопходан кадровски капацитет: 
довољним кадровским капацитетом се сматра да понуђач има у радном односу или 

ангажованих другим Уговором у складу са Законом о раду најмање 9 (девет) лица, 

од тога: 

 

- једног одговорног извођача радова са лиценцом 414, 

- једног одговорног извођача радова са лиценцом 830 или лиценцом 

430, 

- једног одговорног инжињера за енергетску ефикасност зграда са 

лиценцом 381, 

- два КВ водоинсталатера, 

- једног КВ монтажера уређаја за грејање, 

- једног са атестом 311, 

- једног са атестом 912. 

 

III 

  У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈНМВ 5/15 у поглављу V 

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ у тачки 5.12. 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА мења се на страни 53/92 

 

 и сада гласи: 

 

Рок за подношење понуда је 11.02.2016. године до 14:30 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 11.02.2016. године у 15:30 часова, у   

         просторијама Градске библиотеке Суботица, Трг слободе 1, Цара Душана 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 КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈНМВ 5/15 у поглављу III ПРЕДМЕР 

РАДОВА мења се на страни 46/92 напомена и сада гласи: 

 

Напомена: Ради сачињавања исправне понуде сви заинтересовани 

понуђачи морају да обиђу предметни простор сваким радним даном, 
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закључно са 10.02.2016. године од 7 х до 15 х, у договору са директором 

Градске библиотеке Суботица. 

Заинтересовани могу да се обрате на телефон бр.: 024/ 553-115, или 

063/ 106 99 02 - Драган Роквић, директор. 

Потврда о обиласку локације, која се издаје на лицу места приликом 

обиласка локације, саставни је део понуде и Понуђач је обавезан да је 

достави Наручиоцу уз осталу конкурсну документацију. 

 Понуђач је у обавези да уз понуду достави на меморандуму фирме, или 

каталог, или извод из каталога, или неки други доказ којим ће доказати техничке 

спецификације понуђене опреме. 

 

 

V 

У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењeнa. 


