
 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА СОКОБАЊА 

Општинска управа 

Светог Саве 23 

Комисија за Јавну набавку 

IV Број 404-136-9/2018 

Дана: 18.10.2018. године 

СОКОБАЊА 

                                                                      

ПРЕДМЕТ: Измена Конкурсне документације за јавну набавку   у отвореном поступку – 

Геодетско-технички радови на комасацији дела катастарских општина Бели Поток, Жучковац, 

Поружница, Ресник, Сокобања, Трговиште и Трубаревац, ЈН бр.30/18. 

 

На основу члана 63. ст.1. Закона о јавним набавкама врше се измене и допуне Конкурсне 

документације за јавну набавку у отвореном поступку –  Геодетско-технички радови на 

комасацији дела катастарских општина Бели Поток, Жучковац, Поружница, Ресник, 

Сокобања, Трговиште и Трубаревац, ЈН бр.30/18 и то на следећи начин: 

 

- На страни 12 у тачки 3- Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора да буде 

сачињена, a посебно у погледу начина попуњавања образаца датих у конкурсној 

документацији, односно података који морају бити њихов саставни део реченица „Сва 

тражена документација у понуди мора бити повезана траком и запечаћена на начин да 

није могуће накнадно одстрањивати или уметати листове.“ Мења се и гласи „ Пожељно 

је да сва тражена документација у понуди буде повезана траком и запечаћена на начин 

да није могуће накнадно одстрањивати или уметати листове.“ 

 

- На страни  13 конкурсне документације тачка  8.- Начин измене, допуне и опозива 

понуде у смислу члана 87. став 6. Закона мења се и гласи: 

„У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на 

начин који је одређен за подношење понуде. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно 

доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општинска управа општине 

Сокобања, ул. Светог Саве број 23. Сокобања,  са назнаком: 

 

„Измена понуде за јавну набавку Геодетско-технички радови на комасацији дела катастарских 

општина Бели Поток, Жучковац, Поружница, Ресник, Сокобања, Трговиште и Трубаревац, ЈН 

бр.30/18-НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку Геодетско-технички радови на комасацији дела катастарских 

општина Бели Поток, Жучковац, Поружница, Ресник, Сокобања, Трговиште и Трубаревац, ЈН 

бр.30/18-НЕ ОТВАРАТИ или 

„Опозив понуде за јавну набавку Геодетско-технички радови на комасацији дела катастарских 

општина Бели Поток, Жучковац, Поружница, Ресник, Сокобања, Трговиште и Трубаревац, ЈН 

бр.30/18-НЕ ОТВАРАТИ 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 

подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 

навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.“ 

 

 

 



 

У осталом   Конкурсна документација остаје неизмењена. 

 

Измену Конкурсне  документације објавити  на интернет страници наручиоца и Порталу 

јавних набавки. 

 

                                                                                      Комисија за јавну набавку ЈН 30/18 с.р. 

 

 

 

 




