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JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE 
˝SUBOTIČKA TOPLANA˝ SUBOTICA 
Segedinski put broj 22, 24000 Subotica 

__________________________________________________________________ 

Број: 13-37/20-11 

Редни број из плана јавних набавки:1.3.5 

 

 

ИЗМЕНА 

КОНКУРСНЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Број ЈН: 37/20 ЈНМВ 

 

НАРУЧИЛАЦ:         ЈКП ˝СУБОТИЧКА ТОПЛАНА˝ СУБОТИЦА 
                                Сегедински пут бр. 22 
                                24000 Суботица 
 
ВРСТА  
ПОСТУПКА:        ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - НАБАВКА ДОБАРА 
                                              
 
 
ПРЕДМЕТ 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  АДАПТАЦИЈА ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА 
                       
 
 
НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ 
ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ:  ИА31 - Адаптација 
 

 

 

 

 

 

 

 

Суботица, aвгуст 2020. год. 
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Наручилац врши измену конкурсне документације како следи: 

1. На страни 5/57, у делу у делу Б) ДОДАТНИ УСЛОВИ под тачком 3. Неопходан кадровски 
капацитет за набавку радова, под подтачком 3.1 став 3. алинеја 4. гласила је: 

''- Инжењерска Лиценца се доказује потврдом Инжењерске коморе Србије о важењу лиценце, 
не старије од месец дана. (овај документ Понуђач није у обавези доставити уколико је исти 
доступан на интернет страници Инжењерске коморе Србије у ком случају понуђач треба да 
наведе интернет страницу где се исти може преузети)'' 

Изменом конкурсне документације алинеја 4 гласи: 

''- Инжењерска Лиценца се доказује потврдом Инжењерске коморе Србије о важењу лиценце, 
не старије од годину дана пре подношења понуде. (овај документ Понуђач није у обавези 
доставити уколико је исти доступан на интернет страници Инжењерске коморе Србије у ком 
случају понуђач треба да наведе интернет страницу где се исти може преузети)'' 

 

2. На страни 31/57, у делу у делу Б) ДОДАТНИ УСЛОВИ под тачком 3. Неопходан кадровски 
капацитет за набавку радова, под подтачком 3.1 став 3. алинеја 4. гласила је: 

''- Инжењерска Лиценца се доказује потврдом Инжењерске коморе Србије о важењу лиценце, 
не старије од месец дана. (овај документ Понуђач није у обавези доставити уколико је исти 
доступан на интернет страници Инжењерске коморе Србије у ком случају понуђач треба да 
наведе интернет страницу где се исти може преузети)'' 

Изменом конкурсне документације алинеја 4 гласи: 

''- Инжењерска Лиценца се доказује потврдом Инжењерске коморе Србије о важењу лиценце, 
не старије од годину дана пре подношења понуде. (овај документ Понуђач није у обавези 
доставити уколико је исти доступан на интернет страници Инжењерске коморе Србије у ком 
случају понуђач треба да наведе интернет страницу где се исти може преузети)'' 

 

 

У преосталом делу конкурсна документација остаје непромењена. 

Наручилац ће продужити рок за доставу понуда. 

 

 

                                                                      Комисија за јавне набавке 

ЈКП ''Суботичка топлана''  

 


