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ПРЕДМЕТ:  Измена конкурсне документације за јавну набавку радова бр. III-04-404-1-21/2017 - 

Изградња бунара за снабдевање водом за пиће.  
 

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама, вршимо измену конкурсне документације за 

јавну набавку и то на следећи начин: 
 

1. Поглавље 

III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, страна 5. ставка 8. „да 

располаже довољним техничким капацитетом и то: Понуђач је у обавези да на дан подношења 

понуда поседује у власништву, закупу или на лизинг: најмање 2 мобилна бушаћа постројења за 

бушење индиректном-реверсном методом испирања. Постројења морају поседовати атесте на 

тонажу од најмање 24 тоне (доказ фотокопија Атеста о исправности постројења).“ мења се и 

сада гласи „да располаже довољним техничким капацитетом и то: Понуђач је у обавези да на 

дан подношења понуда поседује у власништву, закупу или на лизинг: најмање 2 мобилна 

бушаћа постројења за бушење индиректном-реверсном методом испирања. Од којих једно 

постројење мора поседовати атесте на тонажу од најмање 24 тоне и друго од најмање 12 тона 

(доказ фотокопија Атеста о исправности постројења).“ 

и 

страна 7. ставка 8 „Доказ: Понуђач је у обавези да на дан подношења понуда поседује у 

власништву, закупу или на лизинг:  

најмање 2 мобилна бушаћа постројења за бушење индиректном-реверсном методом испирања. 

Постројења морају поседовати атесте на тонажу од најмање 24 тоне (доказ фотокопија Атеста о 

исправности постројења).“ 

мења се и сада гласи „Доказ: Понуђач је у обавези да на дан подношења понуда поседује у 

власништву, закупу или на лизинг:  

најмање 2 мобилна бушаћа постројења за бушење индиректном-реверсном методом испирања. 

Од којих једно постројење мора поседовати атесте на тонажу од најмање 24 тоне и друго од 

најмање 12 тона (доказ фотокопија Атеста о исправности постројења).“ 

 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА остаје исти. 

 

Понуда мора да буде припремљена у складу са извршеном изменом Конкурсне документације, 

у супротном биће неприхватљива. 

 

Прилог:  

Измењена Конкурсна документација                                                                                             

 

Председник oпштине Житиште    

                                                                                                Митар Вучуревић с.р. 


