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На основу члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015 ), Општина Житиште, објављује 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ  
о продужењу рока за подношење понуда 

 

 Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Општина Житиште, Цара Душана 

15, 23210 Житиште, www.zitiste.org 

Врста наручиоца: Општинска управа 

Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности 
 

Природа и обим радова и основна обележја радова, назив и ознака из општег 

речника набавке: 71320000 - Услуге техничког пројектовања 

Датум објављивања позива за подношење понуда: 

03.05.2017. године 

Датум објављивања обавештења о продужења рока: 

09.05.2017. године 

 Разлог за продужење рока: 

1. Страна 4., Пројектни задатак – код ставке 4. додаје се део: “са пратећом 

инфраструктуром“; и сада гласи: „ПРЕДМЕТ: Изградња трансфер станице са 

рециклажним двориштем - целинa А са пратећом инфраструктуром“ 

2. Страна 7., Додатни услови, ставка 5.) мења се износ 27.000.000,00 динара са 

ПДВ-ом и сада гласи 15.000.000,00 динара односно „да је у претходним 

обрачунским годинама (2013.,2014. и 2015.) остварио укупан пословни приход у 

минималном износу од 15.000.000,00 динара са ПДВ-ом“  

3. Страна 7., Додатни услови, ставка 6.) мења се 

„• минимум две услуге из области израде техничке документације за објекте - 

трансфер станице односно рециклажна дворишта чија појединачна вредност износи 

најмање 2.000.000,00 динара са пдв-ом за Идејно решење/Идејни пројекат;  

• минимум две услуге из области израде техничке документације за објекте - 

трансфер станице односно рециклажна дворишта, чија појединачна вредност 

износи најмање 3.000.000,00 динара са пдв-ом за Пројекат за грађевинску 

дозволу/Главни пројекат; 

• минимум две услуге из области израде техничке документације за објекте - 

трансфер станице односно рециклажна дворишта, чија појединачна вредност 

износи најмање 500.000,00 динара са пдв-ом за Пројекат за извођење.“ 

и сада гласи: 

„минимум две услуге из области израде техничке документације за 

објекте/комплексе за управљање отпадом - трансфер станице или рециклажна 

дворишта или регионална депонија или комплекси сличне намене чија појединачна 
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вредност износи најмање 1.300.000,00 динара са пдв-ом; референце се могу 

односити Главне пројекте, Идејне пројекте, Идејно решење, Пројекте за 

грађевинску дозволу и Пројекте за извођење.“ 

4. Страна 8., Додатни услови, ставка 7.) брише се део „лиценцу 371 ................... 

1 извршилац“ 

5. Страна 8., редни број ставке 5.) мења се износ 27.000.000,00 динара са ПДВ-

ом и сада гласи 15.000.000,00 динара. 

6. Страна 8., редни број ставке 6.) мења се део „Потврде наручилаца тј. 

инвеститора за пројекте који су наведени у списку пружених услуга, Образац 8.; 

Копија закљученог уговора и копија рачуна (или окончане ситуације).“ и сада гласи 

„Копија закљученог уговора и копија рачуна (или окончане ситуације) или Потврде 

наручилаца тј. инвеститора за пројекте који су наведени у списку пружених услуга, 

Образац 8.“ 

7. Страна 21., Образац 7. мења се део „У прилогу доставити оверене потврде од 

стране инвеститора о извршеним услугама.“ и „Ставка за коју није достављена 

потврда неће се уважити.“ и сада гласи цео став „У прилогу доставити уговоре и 

копије рачуна (или окончане ситуације) или оверене потврде од стране инвеститора 

о извршеним услугама. 

Оверене потврде од стране инвеститора о предметним услугама могу се доставити 

и као фотокопија. 

Ставка за коју није достављена копија рачуна (или окончана ситуација) или потврда 

и уговор неће се уважити. 

НАПОМЕНА: Образац копирати у довољном броју примерака.“ 

8. Страна 27., у делу „Понуда мора да садржи оверен и потписан“, редни број 

9.) додаје се „опционо“ и сада гласи „9.) Потврда о пруженим услугама  (Образац 

8.), опционо;“. 

 

ПРИЛОГ: Измењена конкурсна документација, ПОНУДА мора да буде 

припремљена у складу са извршеном изменом Конкурсне документације, у 

супротном биће неприхватљива. 

 Време и место подношење понуда (нови рок): 

  

 

Понуде са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној 

коверти на адресу Наручиоца - Општина Житиште, Цара Душана 15, 23210 Житиште, са 

обавезном назнаком на лицу коверте: „Не отварати - израда пројектно-техничке 

документације (Идејно решење, Пројекат за грађевинску дозволу, Пројекат за 

извођење) за изградњу трансфер станице са рециклажним двориштем, број јавне 

набавке III-04-404-1-11/2017“ поштом, или лично преко писарнице Наручиоца. На 

полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса Понуђача, као и 

име особе за контакт и е-mail. 

 Време и место отварања понуда: 

 16.05.2017. године у 12,15 часова 

Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама Општине Житиште, 23210 

Житиште, Цара Душана бр.15. 

 

Лице за контакт: Митар Видаковић, е-маил: jn.zitiste@gmail.com   

     

 

16.05.2017. године до 12,00 часова 

mailto:jn.zitiste@gmail.com

