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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, ОРН 30213000 – 

Персонални рачунари,  ЈН МВ 17/2017 (1.1.8 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 ЈН МВ 17/2017 (1.1.8 у Плану 

јавних набавки), ОРН 30213000 – Персонални рачунари - Партија 1, на тај начин што је у 

конкурсној документацији измењен Образац бр. 10-Образац структуре цене с упутством како 

да се попуни и образац  бр. 15 -Техничка спецификација, у коме су наведене количине добара и 

технички захтеви наручиоца. Ови обрасци у партији 2 остају неизмењени. 

 

    

 

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 17/2017 (1.1.8 

у Плану јавних набавки), ОРН 30213000 – Персонални рачунари, продужен.  

 

Крајњи рок за подношење понуда је 31. мај 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 за Партију 1,   ће се обавити 31. маја 2017. године у 12,30 часова, 

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

овлашћених представника заинтересованих понуђача. 

 

Јавно отварање понуда за Партију 2,  ће се обавити 31. маја 2017. године у 13,00 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/

