
 

 

                                                                                                                                           

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ 

Одсек за финансије и привреду 

Комисија за јавну набавку у отвореном поступку 

Број: IV 04-404-34/2017 

Датум: 15.01.2018. год. 

НОВИ БЕЧЕЈ 

Жарка Зрењанина бр. 8. 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: Изменe Конкурсне документације за јавну набавку радова на изградњи  

                     секундарне мреже фекалне канализације у Новом Бечеју „Шушањски слив“, 

                     ЈН број IV 04-404-34/2017 

 

Комисија Наручиоца, образована за спровођење отвореног поступка јавне набавке радова на 

изградњи секундарне мреже фекалне канализације у Новом Бечеју „Шушањски слив“, на основу чл. 

63. став 1. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), дана 

15.01.2018. године врши измену Конкурсне документације за јавну набавку радова на изградњи    

секундарне мреже фекалне канализације у Новом Бечеју „Шушањски слив“, број IV 04-404-34/2017, 

на следећи начин: 

 

- на позицији под ред. бр. 8. - Разупирање страница рова, код Предмера радова свих улица, у 

поглављу II – Врста, техничке карактеристике радова и др., као и у поглављу IX, одељак  IX. 

1. - Образац понуде и структуре цене, тако што се у рубрици „Јединица мере“ уписани 

податак „м3“ МЕЊА на „м2“. 

 

- на позицијама под ред. бр. 3. – Пресецање, рушење, превоз шута, као и довођење у 

првобитно стање...., код Предмера радова свих улица, у поглављу II – Врста, техничке 

карактеристике радова и др., као и у поглављу IX, одељак  IX. 1. - Образац понуде и структуре 

цене, тако што се у рубрици „Јединица мере“ уписани податак „м1“ МЕЊА на „м2“. 

 

- на позицијама под ред. бр. 5. – Планирања дна рова са тачношћу +/-1,0 sm, код Предмера 

радова свих улица, у поглављу II – Врста, техничке карактеристике радова и др., као и у 

поглављу IX, одељак  IX. 1. - Образац понуде и структуре цене, тако што се у рубрикама 

„Опис позиције“ и „Јединица мере“ уписани податак „м1“ МЕЊА на „м2“. 

 

С обзиром да Комисија врши измену предметне Конкурсне документације осам или мање дана пре 

истека рока за подношење понуда,  Наручилац сходно одредбама чл. 63. став 5. Закона о  јавним 

набавкама, ПРОДУЖУЈЕ РОКОВЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ И ОТВАРАЊЕ ПОНУДА: 

 

- рок за подношење понуда се МЕЊА  са 22.01.2018.  НА  24.01.2018. године до10,00 часова и 

- рок за отварање понуда се МЕЊА  са 22.01.2018.  НА  24.01.2018. године у 11,00 часова; 

 

Наведену измену Конкурсне документације, Наручилац ће без одлагања поставити на Порталу ЈН и 

интернет страници Наручиоца. 

  
                              КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

          образована решењем 

                            број  IV 04-404-27/2017 


