
  

 

ДОО «Парк Палић» Палић 

Palicsi Park Kft. Palics 

DOO «Park Palić» Palić 

Број: 1372/1/2017 

Дана: 21.12.2017. 

П а л и ћ 

Кањишки пут 17а 

 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012, 

14/2015 и 68/2015) наручилац врши 

 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: 

НАБАВКА УСЛУГЕ ВЕШТАЧЕЊА – ПРОЦЕНИТЕЉА БР. ЈН/У/15/2017 

 

 Наручилац Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање туристичким простором 

„Парк Палић“ у конкурсној документације за јавну набавку добара мале вредности набавка услуге 

вештачења – проценитеља БР. ЈН/У/15/2017 у року предвиђеном за достављање понуда врши следеће 

измене: 

У Конкурсној документацији бр. ЈН/У/15/2017 на страни 4/29 у делу 4.1. обавезни и додатни 

услови за учешће у поступку у условима из става 5) алинеја 3 Мења се и сада гласи : 

- Понуђач такође треба да има званичан упис у регистар судских вештака код Министарства 

правде за обављање послова вештачења и процену некретнина, а као доказ прилаже Решење о 

упису у Регистар правних лица за обављање послова вештачења и Решење о именовању за 

судског вештака – ужа специјалност процена некретнина (за правна лица) или да поседује 

Решење о именовању за судског вештака из области грађевинарства – ужа специјалност 

процена некретнина (за физичка лица) 

У Конкурсној документацији бр. ЈН/У/15/2017 на страни 5/29 у делу 4.2. доказивање испуњености 

услова за учешће у поступку у условима из става 5) да располаже довољним кадровским капацитетом, 

Мења се и сада гласи : 

- Копија тражених Решења о упису у Регистар правних лица за обављање послова вештачења и 

Решења о именовању за судског вештака, заједно са доказима о радном ангажовању (докази о 

радном ангажовању: за наведеног носиоца решења који је код понуђача запослен –М3А 

образац, односно за носиоца решења који није запослен код понуђача: уговор – фотокопија 

уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених послова или други уговор о 

радном ангажовању на извршењу послова који су предмет ове јавне набавке). Ако у уговору 

није наведена ова јавна набавка, приложити и Анекс уговора којим ће се наручилац и носиоци 

чија се решења подносе обавезати да ће наведено лице бити на располагању за време 

реализације јавне набавке. 

У Конкурсној документацији бр. ЈН/У/15/2017 на страни 12/29 у делу Образац 1а за оцену 

испуњености услова понуђача и члана групе понуђача,мења се прилог 5 и сад гласи: 

 

 

ПРИЛОГ БР.5 

Докази да понуђач има радно ангажовано 

минимум 2 дипломирана инжењера, или лица 

друге адекватне струке, која ће бити именована 

за послове вештачења - вршење услуга процене, 

заједно са доказима о радном ангажовању 

(докази о радном ангажовању: за наведеног 

носиоца лиценце који је код понуђача запослен –

М3А образац, односно за носиоца лиценце који 

није запослен код понуђача: уговор - фотокопија 

уговора о делу / уговора о обављању 

привремених и повремених послова или други 

уговор о радном ангажовању на извршењу 

послова који су предмет ове јавне набавке). Ако 

у уговору није наведена ова јавна набавка, 

приложити и Анекс уговора којим ће се 

наручилац и носиоци лиценци чије се лиценце 

подносе обавезати да ће наведено лице бити на 

располагању за време реализације конкретне 

јавне набавке. 

да не 

 



  

 

 

У Конкурсној документацији бр. ЈН/У/15/2017 на страни 13/29 у делу Образац 1а за оцену 

испуњености услова понуђача и члана групе понуђача, мења се прилог 6 и сад гласи: 

 

ПРИЛОГ БР.6 

Понуђач треба да има званичан упис у регистар 

судских вештака код Министарства правде за 

обављање послова вештачења и процену 

некретнина, а као доказ прилаже Решење о упису 

у Регистар правних лица за обављање послова 

вештачења и Решење о именовању за судског 

вештака – ужа специјалност процена некретнина 

(за правна лица) или да поседује Решење о 

именовању за судског вештака из области 

грађевинарства – ужа специјалност процена 

некретнина (за физичка лица) 

да не 

 

У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена. 

 

 

         

 

      ДОО „Парк Палић“ 

       Комисија за јавну набавку 

 


