
НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Град Вршац 

Адреса: Трг победе 1  

Датум: 28.06.2017. 

Број: 404-61/2017 

 
 

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сужбени гласник РС“, 
бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Наручилац, Град Вршац је дана 28.06.2017. године 
сачинио 
 

 
 
 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ГЛАВНОГ КОЛЕКТОРА ФЕКАЛНЕ 

КАНАЛИЗАЦИЈЕ Ф 800 У ВРШЦУ 
 
 
 

У Обрасцу записника о извршеном прегледу трасе канализационе мреже, на страни 89 
од 105 конкурсне документације,  реченица „Локација се може обићи најкасније један 
дан пре дана отварања понуда“ замењује се реченицом „Обилазак локације јe захтев 
( могућност) Наручиоца и ограничен је временским периодом од најкасније пет дана 
пре истека рока за подношење понуда“.  
 
Измене и допуне су саставни део конкурсне документације и обавезне су за све 
понуђаче.  
 
 
Прилог: 
1) измењена страна 
  конкурсна документација 
 
 
 

 КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  



Јавна набавка бр. 404-61/2017 – Реконструкција главног колектора фекалне канализације Ф 800 у Вршцу 
 

страна 89 од 105 

 

 
VI.7  ОБРАЗАЦ ЗАПИСНИКА О ИЗВРШЕНОМ ПРЕГЛЕДУ ТРАСЕ 

КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ 
 

 
ЗАПИСНИК  

О ИЗВРШЕНОМ ПРЕГЛЕДУ ТРАСЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ 
  

За јавну набавку радова – Реконструкција главног колектора фекалне канализације Ф 800 
у Вршцу 
 
Редни број набавке – 404-61/2017 
 
По поступку –  Отворени поступак јавне набавке 
 
Записник је сачињен дана ___.___.2017. године у просторијама Градске управе града Вршца, 
Трг победе 1, Вршац, канцеларија бр.  8  између: 

 
1. _________________________, ___________________________________, кога заступа 
                             (понуђач)                                                (седиште понуђача) 
  
_______________________, јмбг _______________, бр.лк. __________, ПС у __________,  
             (име и презиме)  

 
бр.овлашћења __________, од ___.___.2017. године (уколико преглед трасе канализационе 
мреже врши лице које није законски заступник понуђача), са једне   

 
и 
 
2. ____________________ – овлашћено лице Наручиоца, са друге стране. 

          (име и презиме) 
 
Изјављујемо да смо дана ___.___.2017. године посетили локацију и извршили увид у техничку 
документацију која је предмет јавне набавке бр. 404-61/2017 – Реконструкција главног колектора 
фекалне канализације Ф 800 у Вршцу и стекли увид у све информације које су неопходне за 
припрему понуде, као и да смо упознати са свим условима извођења радова. 
 

м.п. 
                          _____________________ 

                                                                                                         (потпис одговорног/овлашћеног лица понуђача) 
 
 

м.п. 
_____________________ 

(потпис овлашћеног лица код наручиоца  
којим се потврђује да је извршен увид) 

 
Напомена:  
Преглед трасе канализационе мреже, која је предмет набавке, вршиће се уз претходно поднет 
писани захтев на мејл: marko.budimirovic@vrsac.org.rs   Обилазак локације јe захтев ( 
могућност) Наручиоца и ограничен је временским периодом од најкасније пет дана пре 
истека рока за подношење понуда. Понуда понуђача која не садржи Образац записника о 
извршеном прегледу трасе канализационе мреже биће сматрана неисправном, односно таква 
понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 


