
 
Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Град Суботица 

Градска управа 

Број: IV-404-613/2017 

Број ЈН К 77/17 

Дана: 12.12.2017. 

Суботица, 

Трг слободе 1 

 

 У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту ЗЈН), 

 Наручилац врши  

 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – 

ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ 

Израда пројектно техничке документације за објекат за прихват садржаја  

септичких јама – „Лудашко језеро“ 

 

 Дана 01.12.2017. године је постављен на Портал јавних набавки и сајт наручиоца 

позив за подношење понуда за јавну набавку број ЈН К 77/17, у којој Наручилац врши 

измене на следећи начин: 

  

I 

  У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН К 77/17, на страни 6/41 

(Спецификација услуге) додаје се ставка: 

 

„Saobraćajnica i plato: 

• formirati plato od armirano betonske konstrukcije ispred objekta veličine i oblika koji 

omogućuje okretanja transportnih vozila, 

• izraditi projekat saobraćajnice i platoa za nosivost transportnog vozila korisne 

zapremine do 16 m3; 

• širina saobraćajnice je 3,0 m, noseće slojeve predvideti od asfalt betona. 

• približna dužina asfaltnog puta je 380 m. 

 

II 

У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН К 77/17, на страни 19/41 (Образац 

понуде) уместо: 

 

„ 

3. фаза: Пројекат за извођење 

објекта ПЗИ и План 

превентивних мера 

Рок за израду ове фазе је 25 календарских дана: 

најкаснији почетак је даном примопредаје грађевинске 

дозволе од стране наручиоца, завршетак је дан испоруке 

ПЗИ, а на који је претходно исходована сагласности 

наручиоца. 

            



Сада гласи: 

„ 

3. фаза: Пројекат за извођење 

објекта ПЗИ, План превентивних 

мера и Пројекат саобраћајне 

сигнализације са техничком 

контролом 

Рок за израду ове фазе је 25 календарских дана: 

најкаснији почетак је даном примопредаје грађевинске 

дозволе од стране наручиоца, завршетак је дан испоруке 

ПЗИ, а на који је претходно исходована сагласности 

наручиоца. 

           „ 

 

III 

У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН К 77/17, на страни 30/41 (Модел уговора) 

мења се члан 5 где уместо: 

 

„3. фаза: Пројекат за извођење објекта ПЗИ и План превентивних мера - Рок за израду 

ове фазе је 25 календарских дана: најкаснији почетак је даном примопредаје 

грађевинске дозволе од стране наручиоца, завршетак је дан испоруке ПЗИ, а на који 

је претходно исходована сагласности наручиоца.“ 

 

Сада гласи: 

 

„3. фаза: Пројекат за извођење објекта ПЗИ, План превентивних мера и Пројекат 

саобраћајне сигнализације са техничком контролом - Рок за израду ове фазе је 25 

календарских дана: најкаснији почетак је даном примопредаје грађевинске дозволе 

од стране наручиоца, завршетак је дан испоруке ПЗИ, а на који је претходно 

исходована сагласности наручиоца.“ 

 

IV 

У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН К 77/17, на страни 25/41 (Образац 

структуре цене са упутством за попуњавање) додаје се ставка: 

 

„3. фаза - Пројекат саобраћајне сигнализације са техничком контролом“ 

 

V 

У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена. 

 

 

 

 

Напомена: Наручилац ће објавити измењену конкурсну документацију која садржи 

све промене и чије је обрасце Понуђач у обавези да приложи приликом подношења 

понуде.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


