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На основу става 1., члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службeни глaсник РС", брoj 124/2012, 14/2015 и 
68/2015), у поступку јавне набавке радова – Изградња трафо станице на водозахвату у Бачком Петровом Селу, 
број ЈН III-1/18, Комисија за јавну набавку број ЈН III-1/18 доставља измену конкурсне документације: 
 

 У конкурсној документацији, на страни 6 од 41, под тачком 2 „Упутство понуђачима како да сачине 
понуду“, подтачка 2.2 „Припрема понуде“, у трећем пасусу врши се измена тако да:  
Понуда садржи: 
ОБРАЗАЦ број 1 - Подаци о понуђачу 
ОБРАЗАЦ број 1.1. - Подаци о подизвођачу 
ОБРАЗАЦ број 1.2. - Подаци о понуђачима из групе понуђача 
ОБРАЗАЦ број 2 - Испуњеност услова из чл. 75. и 76. ЗЈН и докази испуњености тих услова 
ОБРАЗАЦ број 3 - Изјава о испуњености законских услова 
ОБРАЗАЦ број 4 - Образац понуде 
ОБРАЗАЦ број 5 - Структура цене 
ОБРАЗАЦ број 6 - Техничке спецфикације 
ОБРАЗАЦ број 7 - Модел уговора 
ОБРАЗАЦ број 8 - Образац трошкова припреме понуде (није обавезно) 
ОБРАЗАЦ број 9 - Изјава о независној понуди 
ОБРАЗАЦ број 10 - Изјава о поштовању важећих прописа 
ОБРАЗАЦ број 11 - Потврда о обиласку терена 

 
тако да након извршених измена исти сада гласи: 
 
Понуда садржи: 
ОБРАЗАЦ број 1 - Подаци о понуђачу 
ОБРАЗАЦ број 1.1. - Подаци о подизвођачу 
ОБРАЗАЦ број 1.2. - Подаци о понуђачима из групе понуђача 
ОБРАЗАЦ број 2 - Испуњеност услова из чл. 75. и 76. ЗЈН и докази испуњености тих услова 
ОБРАЗАЦ број 3 - Изјава о испуњености законских услова 
ОБРАЗАЦ број 4 - Образац понуде 
ОБРАЗАЦ број 5 - Структура цене 
ОБРАЗАЦ број 6 - Техничке спецфикације 
ОБРАЗАЦ број 7 - Модел уговора 
ОБРАЗАЦ број 8 - Образац трошкова припреме понуде (није обавезно) 
ОБРАЗАЦ број 9 - Изјава о независној понуди 
ОБРАЗАЦ број 10 - Изјава о поштовању важећих прописа 

 
 У конкурсној документацији, на страни 30 од 41, у обрасцу 6. „Техничке спецификације“, у шестом пасусу 

врши се измена тако да:  
Понуђач мора да изврши обилазак локације за извођење радова као и увид у идејни пројекат за 
извођење истих. Особа за контакт за обилазак локације и увид у идејни пројекат је Габор Кути, тел: 
063/536-157, e-mail: gabor.kuti@vodokanal-becej.rs. Понуђач je у обавези да пре увида у пројекат и 
обиласка локације, минимум 1 радни дан раније о томе обавести лице за контакт Наручиоца. Понуђач је 
у обавези да приликом израде понуде стекне целокупан увид у радове увидом у пројектну 
документацију, како касније не би дошло до непредвиђених и накнадних радова. Увид у пројекат и 
обилазак терена је могуће извршити најкасније до 02.03.2018. године.   
 
тако да након извршених измена исти сада гласи: 
 
Понуђач има могућност да изврши обилазак локације за извођење радова као и увид у идејни пројекат 
за извођење истих. Особа за контакт за обилазак локације и увид у идејни пројекат је Габор Кути, тел: 
063/536-157, e-mail: gabor.kuti@vodokanal-becej.rs. Уколико понуђач искористи наведену могућност, 
понуђач je дужан да пре увида у пројекат и обиласка локације, минимум 1 радни дан раније о томе 
обавести лице за контакт Наручиоца. Увид у пројекат и обилазак терена је могуће извршити најкасније 
до 05.03.2018. године.   

 
 

 У конкурсној документацији, на страни 41 од 41, брише се образац 11. „Потврда о обиласку терена“. 
                                                                                                                              
Комисија за јавну набавку број ЈН III-1/18 
 
* документ је важећи без потписа и печата 


