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Рeпублика Србија 26300 Вршац, Стевана Немање бр. 26, 
Telefon: 013/440-800, Faks: 013/440-800 taster 9 

 
www.oktobar.co.rs   e mail: info@oktobar.rs

  
 

Број: 01-01-40/2017-8 

29.12.2017. Године 

ВРШАЦ 

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

ДОБАРА: ОПРЕМА ЗА ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА 

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ: 01-01-40/2017 

 

ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације у вези са припремом понуде у поступку јавне 

набавке Набавка опреме за постројење за пречишћавање отпадних вода, редни број набавке 

01-01-40/2017 

 

 

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 

14/15 и 68/15), Комисија наручиоца, доноси следеће измене конкурсне документације за јавну 

набавку опреме за постројење за пречишћавање отпадних вода, редни број набавке 01-01-

40/2017: 

 

У Моделу уговора , на страни 41/300 и страни 49/300, Наручилац врши измену техничке грешке  

тако да сада гласи: 

 

- Наручилац изабрап Извпђача за набавку Опреме за ППОВ града Вршца (прпјектпваое, 
набавка ппреме са инсталацијпм, радпви на рекпнструкцији и дпградои), на пснпву 
Извештаја Кпмисије за јавну набавку, брпј________, пд_______, Одлукпм п дпдели 
угпвпра, брпј_______, пд_______, у свему у складу са Закпнпм п јавним набавкама 
(’’Службени гласник РС’’, бр.124/2012, 14/15, 68/15). (стр. 41/300) 

 
и 
 

- пбележи градилиште пдгпварајућпм таблпм кпја садржи ппдатке п радпвима кпји се 
извпде, инвеститпру, пдгпвпрнпм прпјектанту, брпју и датум издаваоа ГД, ппчетку и рпку 
завршетка радпва, (стр. 49/300) 

 
 

У вези са напред наведеним, Наручилац ће извршити изменe Конкурсне документације (у свим 

њеним Поглављима на које се предметне измене односе) и објавиће  пречишћени текст, у којем ће 

измене бити видно обележене. 

 

Будући да се измена конкурусне докуметације врши 8 или мање дана пре истека за подношење 

понуда, Наручилац ће продужити рок за подношење понуда. 

 

Нови рок за подношење понуда је до 08.01.2018. до 12:00 часова, без обзира на начин слања. 
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Отварање понуда ће се одржати 08.01.2018.у 12:30 часова. 

 

Измена конкурсне документације, у пречишћеном облику, као и Обавештење о продужењу 

рока за подношење понуда биће објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници 

Наручиоца дана 29.12.2017. године. 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

 


