
 
 
 
 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА-АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ 

Комисија јавну набавку мале вредности 

Број ЈНMВ:  IV 04-404-2/12-2013 

Датум:   29.08.2013. год. 

Н О В И  Б Е Ч Е Ј 

Жарка Зрењанина бр. 8. 

 
 

 

ПРЕДМЕТ:  Измене и допуне Конкурсне документације за припремање понуда за јавну набавку 

                     услуге контроле квалитета пољопривредног земљишта, на пољопривредном земљишту  

                     које се налази у власништву регистрованих пољопривредних газдинстава и на  

                     пољопривредном земљишту у државној својини, које се налази у закупу регистрованих  

                     пољопривредних газдинставана територији општине Нови Бечеј, на основу Закона о  

                     јавним набавкама, ЈНМВ број IV 04-404-2/12-2013 

 

Увидом у Конкурсну документацију за предметну набавку, Комисија Наручиоца је констатовала да у 

члану 11. Модела уговора за јавну набавку  услуге контроле квалитета пољопривредног земљишта, 

на страни 40/42 стоји: 

 

,,Одговорно лице наручиоца за одобравање послова дефинисаних овим уговором  је Матија Ковач.“ 

 

Комисија Наручиоца у том делу Конкурсне документације врши измену, тако да након измена члан 

11.  Модела уговора за предметну јавну набавку гласи: 

 

Члан 11. 

Одговорно лице наручиоца за одобравање послова дефинисаних овим уговором  је Саша Војновић. 

Пружалац услуге ће, о извршењу предметне услуге, извештавати одговорно лице наручиоца. 

 

С обзиром на чињеницу да је Комисија наручиоца извршила измену Конкурсне документације за 

јавну набавку услуге контроле квалитета пољопривредног земљишта, на пољопривредном земљишту 

које се налази у власништву регистрованих пољопривредних газдинстава и на пољопривредном 

земљишту у државној својини, које се налази у закупу регистрованих пољопривредних газдинставана 

територији општине Нови Бечеј НА САМ ДАН ОТВАРАЊА ПОНУДА за предметну јавну набавку, 

наручилац сходно одредбама чл. 63. став 5. Закона о  јавним набавкама, ПРОДУЖУЈЕ РОК ЗА 

ПОДНОШЕЊЕ И ОТВАРАЊЕ ПОНУДА на: 

 
- рок за подношење понуда се МЕЊА  са 29.08.2013.  НА  05.09.2013. године до  

  11,00 часова и 

- рок за отварање понуда се МЕЊА  са 29.08.2013.  НА  05.09.2013. године у 12,00  

  часова; 

 

Позив и Конкурсна документација за предметну набавку у свему осталом остају непромењени.  
Напомена:  

1. Примљене понуде за предметну јавну набавку, понуђачи могу преузети код Наручиоца ради допуне; 

2. Након ове измене Конкурсне документације, Комисија Наручиоца ће извршити измене и Позива и 

Конкурсне документације, поставити на Портал ЈН и интернет страници Наручиоца.              

 

 С поштовањем,                                                                        Председник Комисије: 

      _______________________ 
                              Стеван Попов 
 


