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І ИЗМЕНA КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

бр. 2/2018 

услуге - „Услуге извођења геодетско-техничких радова на уређењу пољопривредног 

земљишта комасацијом и обнова премера грађевинског реона за катастарску општину 

Сонта у општини Апатин “  

 

 

 
На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012 и 

14/2015 и 68/2015), врше се измене конкурсне документације за јавну набавку услуге - „Услуге 

извођења геодетско-техничких радова на уређењу пољопривредног земљишта комасацијом и 

обнова премера грађевинског реона за катастарску општину Сонта у општини Апатин “ и то: 

 

Измена бр. 1 

У Поглављу IV (Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. зјн и упутство 

како се доказује испуњеност услова, 5.2. Додатни услови  ) на страни број 12,  тачка 6. да 

располаже неопходним кадровским капацитетом, 

 

те уместо  текста у првој тачци  : 

„ 5 лица геодетске струке са мастер академским студијама, специјалистичким академским 

студијама, односно са основним студијама у трајању од најмање четири године у складу са 

прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона о високом образовању, 

специјалистичким струковним студијама у укупном трајању од најмање четири године, са 

лиценцом РГЗ-а првог реда, који морају бити наведени у Решењу РГЗ-а,“ 

  

мења се и гласи: 

„ 4 лица геодетске струке са мастер академским студијама, специјалистичким академским 

студијама, односно са основним студијама у трајању од најмање четири године у складу са 

прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона о високом образовању, 

специјалистичким струковним студијама у укупном трајању од најмање четири године, са 

лиценцом РГЗ-а првог реда, који морају бити наведени у Решењу РГЗ-а“. 

 

Остали делови тачке 6.остају непромењени. 

 

 

Измена бр. 2 

 

У Табели број 1. на страници број 6. конкурсне документације, под редним бројем 3.8 – 

катастарско класирање земљишта и у Обрасцу структуре цена под А, на страни број 

29. конкурсне документације, под редним бројем 3.8 – катастарско класирање 

земљишта, 

 
те уместо  текста: 

 



„Катастарско класирање земљишта (изводи Републички геодетски завод)“ 

 

мења се и гласи: 

 
„Катастарско класирање земљишта (изводи извођач радова)“ 

 
Измена бр. 3 

 

У Табели број 2. на страни број 7. конкурсне документације, под редним бројем 8 – 

катастарско класирање земљишта и у Обрасцу структуре цена под Б, на страни број 30. 

конкурсне документације, под редним бројем 8 – катастарско класирање земљишта,  

 
те уместо  текста: 

 

„Катастарско класирање земљишта (изводи Републички геодетски завод)“ 

 

мења се и гласи: 

 
„Катастарско класирање земљишта (изводи извођач радова)“ 

 

 

 

НАПОМЕНА: 

 

• Сва заинтересована лица су у обавези да припреме и поднесу понуду у складу са извршеним 

изменама, јер ће у супротном иста бити одбиjена као неприхватљива 

 

 

 

 

Комисија за јавну набавку бр. 2/2018 


