
Република Србија 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА  

-Комисија за јавну набавку у отвореном поступку- 

Број: 404-395/17-015/4 

14.06.2017. 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 у отвореном поступку – Унапређење постојећих семафорских 

уређаја у Пожаревцу и Костолцу, ОРН 50232000– услуге одржавања уређаја јавне расвете и 

семафора, ЈН ОП 8/2017 (1.2.93 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 у отвореном поступку број  ЈН ОП 

8/2017 (1.2.93 у Плану јавних набавки)  – Унапређење постојећих семафорских уређаја у Пожаревцу и 

Костолцу, ОРН 50232000– услуге одржавања уређаја јавне расвете и семафора и то на страни 15 –  

3.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ , 

Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако: 

 7)  располаже довољним техничким капацитетом, тако што уместо 

-„понуђач треба да поседује атестирану ауто дизалицу са корпом висине до 18m, бочног захвата до 8m,“ 

сада стоји 

- „понуђач треба да поседује атестирану ауто дизалицу са корпом висине дохвата минимум 8m.“ 

 

              У осталом делу конкурсна документација остаје неизмењена.    

 

    

 

                 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 ОП 8/2017 (1.2.93 у Плану јавних набавки)  

– Унапређење постојећих семафорских уређаја у Пожаревцу и Костолцу, ОРН 50232000– услуге 

одржавања уређаја јавне расвете и семафора, продужен.  

 

Крајњи рок за подношење понуда је 26. јун 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 26. јуна 2017. године у 12,30 часова, у просторијама Градске 

управе града Пожаревца, ул. Дринска бр. 2, уз присуство овлашћених представника 

заинтересованих понуђача. 

 

Ово појашњење 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 У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 
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