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Општина Бајина Башта 
Oпштинска управа 
Комисија за јавну набавку 
у отвореном поступку бр. Д ОП 15/20 
Број: 404-25-9/2020 
Датум: 25.03.2020. године   
 
 На основу члана 54., а у складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за 
јавну набавку у отвореном поступку број Д ОП 15/20, сачињава: 
 

Обавештење о 
ИЗМЕНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
за јавну набавку добара – „Пројектовање, набавка, испорука и монтажа опреме 
за реконструкцију постојеће котларнице на угаљ за рад на дрвну сечку и 
изградња новог топловода и топлотних подстаница за потребе грејања гимназије 
„Јосиф Панчић“ у Бајиној Башти по систему „кључ у руке“, према следећем: 
 
Број 1 
У делу Конкурсне документације, на страни 1 од 154, који се односи на „РОК 
ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА“, текста: 
 

 
Рок за достављање понуда 

 
06.04.2020. године до 12:00 часова 

 
Јавно отварање понуда 

 
06.04.2020. године до 12:30 часова 

 
мења се и гласи: 
 

 
Рок за достављање понуда 

 
06.04.2020. године до 10:30 часова 

 
Јавно отварање понуда 

 
06.04.2020. године у 11:00 часова 

 
Број 2 
У делу VI Конкурсне документације, на страни 82 од 154, који се односи на 
„2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА“, текста: 
 
„Понуда се сматра благовременом, ако је примљена од стране Наручиоца до 
06.04.2020. године до 12:00 часова“. 
 
мења се и гласи: 
 
„Понуда се сматра благовременом, ако је примљена од стране Наручиоца до 
06.04.2020. године до 10:30 часова“. 
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Број 3 
У делу VI Конкурсне документације, на страни 93 од 154, који се односи на 
„13. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА“, текста: 
 
„Отварање понуда одржаће се 06.04.2020. године у 12:30 часова, у сали 
Скупштине општине Бајина Башта, на адреси: Душана Вишића број 28, 31250 
Бајина Башта“. 
 
мења се и гласи: 
 
„Отварање понуда одржаће се 06.04.2020. године у 11:00 часова, у сали 
Скупштине општине Бајина Башта, на адреси: Душана Вишића број 28, 31250 
Бајина Башта“. 
 
Након објављивања овог Обавештења о измени Конкурсне документације на 
Порталу јавних набавки и интернет страници, Наручилац ће објавити Измењену 
Конкурсну документацију. 
 
 
 У Бајиној Башти, 

дана 25.03.2020. год. 
 

 

С поштовањем,   
  Комисија за јавну набавку 

број Д ОП 15/20 
   

 
 


