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ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ 

Одсек за финансије и привреду 
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Број: IV 04-404-34/2017 

Датум: 18.01.2018. 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 

18.01.2018. 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 страни 39/75, у члану 2. став 1. Модела уговора предметне Конкурсне документације, уписани 

податак „у члану 3,“  се МЕЊА на „у члану 1.“, након чега наведени став гласи:  

„Укупнa вредност предметних радова описаних у члану 1. овог Уговора, утврђена на бази понуђених 

јединичних цена и количинe радова које је потребно извести, износи _________________________ 

динара без ПДВ-а, односно ________________ динара са ПДВ-ом.“ 

 

- на стр. 18/75 предметне Конкурсне документације, у тачци 4. Рок извођења радова и гарантни рок и 

на стр. 43/75, у члану 11. Модела уговора уписани податак о називу документа „грађевинска књига“ 

МЕЊА се на „грађевински дневник“, након чега наведени став гласи:  

„..., односно онолико дана колико је то наведено у грађевинском дневнику, овереном од стране  

стручног надзорног органа“ и 

  

-   на стр 23/75 предметне Конкурсне документације, у делу Начин доказивања, који дефинише да се 

испуњеност постављеног  услова у погледу финансијског капацитета, доказује достављањем „Потврде 

НБС да понуђач у претходних шест месеци од дана објављивања позива за достављање понуда 

(рачунајући и дан позива) није био неликвидан“ се МЕЊА, тако да након измене гласи: „Потврде НБС 

да понуђач у претходних  дванаест месеци од дана објављивања позива за достављање понуда 

(рачунајући и дан позива) није био неликвидан“   

 

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 24.01.2018.  НА  26.01.2018. године до10,00 часова и 

- рок за отварање понуда се МЕЊА  са 24.01.2018.  НА  26.01.2018. 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 


