
 
 

 
 

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: 01-01-25/2018-16 

20.06.2018.  године 

ВРШАЦ 

ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ И ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 у поступку јавне набавке мале вердности добра Ручни и приручни и баштенски алат 

 

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ: 01-01-25/2018 

 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15), заинтересованo 

лицe у поступку јавне набавке мале вредности добра: Ручни и приручни и баштенски алат                                           

бр. ЈН: 01-01-25/2018 у фази пре истека рока за подношење понуда, дана, 20.06.2018. обратило се  електронском 

поштом са захтевом за појашњењем у вези са припремањем понуде. Захтев за појашњењем заведен одмах по 

пријему под бројем 01-01-25/2018-20  

 

ПИТАЊА ЗАИНТЕРЕСОВАНОГ ЛИЦА И ОДГОВОРИ НАРУЧИОЦА: 

Уз дужно поштовање, уважавајући Ваш одговор од 19.06.2018, на молбу да нам пошаљете 

документацију у Wорду, можете ли нам објаснити на који начин да ручно упишемо у простор који сте 

оставили у обрасцу понуде са структуром цене  све ове тражене податке - ПРОИЗВОЂАЧА, ЗЕМЉУ 

ПОРЕКЛА, ОЗНАКУ и КОМЕРЦИЈАЛНИ НАЗИВ АЛАТА. 

Одговори Наручиоца: 

Наручилац  ће извршити техничку измену Конкурсне документације тако што ће 

проширити поља за унос података у Обрасцу понуде са структуром цене. 

У свему осталом Конкурсна документација остаје непромењена. 

У вези са наведеним, Наручилац ће извршити измену Конкурсне документације (у свим њеним Поглављима 

на коју се предметна измена односи –Образац понуде са структуром цене  и видно их обележити.  

 
 

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 26.06.2018. до 12,00 часова, без обзира на начин слања. 

Отварање понуда ће се одржати 26.06.2018. у 12,30 часова. 

 

 

 

Измена/допуна конкурсне документације, у пречишћеном облику, као и Обавештење о продужењу рока за 

подношење понуда биће објављени на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 

20.06.2018. 
 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 



 
 

 

 


