
Република Србија 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА  

-Комисија за јавну набавку мале вредности- 

Број: 404-130/17-015/3 

13.03.2017. године 

П о ж а р е в а ц    

     
                 На основу члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама («Сужбени гласник РС»,  

бр.124/12, 14/15 и 68/15) Комисија за јавну набавку мале вредности – здравствени прегледи 

запослених, ОРН 85100000 – здравствене услуге, ЈН МВ 6/2017 (1.2.14 у Плану јавних 

набавки),  у року предвиђеном за подношење понуда, објављује 

 

 
 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

 

 

 МЕЊА СЕ конкурсна документација за јавну набавку мале вредности број ЈН МВ 

6/2017 (1.2.14 у Плану јавних набавки) здравствени прегледи запослених, ОРН 85100000 – 

здравствене услуге и то на страни 34 - Образац бр. 16 Образац структуре цене са упутством 

како да се попуни   тако што је извршена корекција прегледа на  позицијама  8. и 14. па 

уместо–Офтамолошки преглед стоји- Преглед кардиолога са ултразвуком срца. 

Такође промена је извршена и у обрасцу бр. 17- III ДЕО - ТЕХНИЧКА 

СПЕЦИФИКАЦИЈА на страни бр. 43  тако што је код Прегледа за жене ставка бр. 8 и код 

Прегледа  за  мушкарце ставка бр. 5 уместо „Офтамолошког прегледа“ стоји „Преглед 

кардиолога са ултразвуком срца“ и на страни бр. 44  уместо „Офтамолошки преглед“ стоји 

„Ултразвучни преглед срца“. 

 

    

 

           Обзиром да је чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", 

бр. 124/12, 14/15 и 68/15) прописано да ако наручилац измени или допуни конкурсну 

документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан 

да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење 

понуда, обавештавамо вас да је рок за подношење понуда за јавну набавку број  ЈН МВ 6/2017 

(1.2.14 у Плану јавних набавки) здравствени прегледи запослених, ОРН 85100000 – 

здравствене услуге, продужен.  

 

Крајњи рок за подношење понуда је 20. март 2017. године до 12,00 часова. 

Радно време писарнице за непосредно подношење понуде је сваког радног дана од 07,30-15,30 

часова. 

 

Јавно отварање понуда ће се обавити 20. марта 2017. године у 12,30 часова, у 

просторијама Градске управе града Пожаревца, ул. Дринска бр. 2, уз присуство 

овлашћених представника заинтересованих понуђача. 

 

Ово обавештење и измењену конкурсну документацију у складу са чланом 63. став 3. 

Закона о јавним набавкама наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на својој 

интернет страници www.pozarevac.rs.  

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 
 

 

http://www.pozarevac.rs/

