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ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧИМА О ПРОДУЖЕЊУ РОКА  ЗА ПОДНОШЕЊЕ 

ПОНУДА 

 

 ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА  ИЗБОР  ПРИВАТНОГ 

ПАРТНЕРА И ДОДЕЛУ УГОВОРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА ЈАВНО-

ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА ЗА ИЗГРАДЊУ, РЕКОНСТРУКЦИЈУ, ОДРЖАВАЊЕ 

И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ДОСТУПНОСТИ ДЕЛА ЛОКАЛНЕ ПУТНЕ 

ИНФРАСТРУКТУРЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРШЦА СА ЈАВНИМ ПЛАЋАЊЕМ 

број 404-98/2019-IV-09 

 

Обавештавају се понуђачи да је продужен рок за подношење понуда за јавну набавку- 

Избор приватног партнера и додела јавног уговора за реализацију Пројекта јавно-

приватног партнерства за изградњу, реконструкцију, одржавање и обезбеђивање 

доступности дела локалне путне инфраструктуре на територији града Вршца са 

јавним плаћањем и одржавање постојеће локалне путне инфраструктуре број 404-

98/2019-IV-09 

 

Предмет јавне набавке према општем речнику набавки су:  

Назив односно ознака из општег речника јавних набавки: Грађевинки радови 45000000, 

45100000, 45112310, 45200000, 45300000, 45400000; Радови на изградњи путева 45233120; 

Радови на путевима 45233140; Радови на одржавању путева 45233141; Радови на 

поправљању путева 45233142; Радови на површинском слоју путева 45233220; Радови на 

обележавању површина путева 45233221; Радови на поплочавању и асфалтирању површина 

45233222; Радови на обнављању хабајућег површинског слоја 45233223; Радови на изградњи 

путева са две коловозне траке 45233224; Радови на наношењу површинског слоја 45233228;  

 

Датум објављивања позива за подношење понуда: 31.12.2019. године 

Датум објављивања обавештења о продужењу рока: 19.03.2020. године 

 

Разлог за продужење рока: Јавни партнер ће у складу са постављеним питањима 

заинтересованих понуђача изменити конкурсну документацију сагласно члану 63. Закона о 

јавним набавкама ( „Сл. гласник РС“ број 124/12,14/15 и 68/15).  Одређује се нови рок за 

подношење понуда. Благовременим ће се сматрати понуде које стигну на адресу Наручиоца 

најкасније до 27.03.2020.год. до 11,00 часова, a јавно отварање понуда  je 27.03.2020.год. у 

12,00 часова Трг победе 1, Велика сала први спрат. 

 

Понуду доставити на адресу: Трг победе 1, 26300 Вршац са назнаком „Понуда у отвореном 

поступку јавне набавке за избор приватног партнера и додела јавног уговора за реализацију 

Пројекта јавно-приватног партнерства за изградњу, реконструкцију, одржавање и 

обезбеђивање доступности дела локалне путне инфраструктуре на територији града Вршца 

http://www.vrsac.com/


са јавним плаћањем и одржавање постојеће локалне путне инфраструктуре ЈН БРОЈ 404-

98/2019-IV-09 – НЕ ОТВАРАТИ”.  

 

Важна напомена:  

Председник Републике Србије, председник Народне скупштине и председник Владе 

Републике Србије су дана 15.3.2020. године донели Одлуку o проглашењу ванредносг 

стања на територији Републике Србије, a на основу члана 200. став 5. Устава Републике 

Србије ("Службени гласник РС", бр. 98/2006). 

Сагласно наведеним мерама, увођење ванредног стања не значи да престаје рад у 

привреди, приватном или јавном сектору. Наручилац је у складу са постављеним 

питањем и у складу са изменама конкурсне документације продужава рок за 

достављање понуда и одређује нови рок за подношење понуда 27.03.2020. године. Овим 

путем обавештавамо све заинтересоване понуђаче да строго поштују све хигијенско-

техничке мере за спречавање ширења заразе нарочито у погледу ношења заштитиних 

маски и рукавица приликом присуствовања на отварању понуда. 

 

 

контакт: jpp-putevi@vrsac.org.rs 

 

                                                                                              Комисија за јавне набавке 

                              404-98/2019-IV-09 
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